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SAMBUTAN  
DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEMANAN 

 
Perubahan undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi UU 22/1998 kmudian enjadi 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah 

paradigma proses politik di dalam Pemerintahan daerah. Perubahan sistem politik Pemerintah 

Daerah  tersebut telah memberikan dampak, dalam mekanisme dan proses pemerintahan daerah 

khususnya pada  proses pengambilan keputusan, dan implementasi pembangunan daerah.  

Sisi lain perubahan sistem politik dalam pengelolaan politik daerah, berdampak dengan 

munculnya gejolak politik lokal. Implementasi politik lokal memunculkan ekses, diantaranya 

banyak penilaian bahwa dinamika politik local seringkali dianggap membahayakan dan 

berkecenderungan bertindak tidak atas kepentingan masyarakat/rakyat, namun lebih pada 

kepentingan organisasi, partai, golongan. Dalam tataran praktis system demokrasi yang 

mengedepankan toleransi atas keberagaman seringkali bertabrakan dengan praktek-praktek yang 

cenderung bersifat pemaksaan kehendak. Fakta terjadinya konflik pada tingkat akar rumput atau 

konflik horizontal paska pemilihan pemimpin daerah, seperti memberikan penjelasan yang tidak 

dapat dibantah bahwa praktek politik di era reformasi menuju kondisi atau situasi yang malah 

merugikan. Kelumpuhan aktivitas perekonomian, segregasi kondisi social, dan menguatanya 

prasangka social atas latarbelakang etnik dan kesukuan, serta penguatan identitas kedaerah 

seperti memberikan makna jelas bahwa praktek politik dalam era reformasi memberikan banyak 

kerugian dan memunculkan jumlah energy yang terbuang sangat besar. Pada situasi seperti 

tergambar tersebut, maka otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberikan ruang yang 

lebih besar kepada daerah dan institusi politik lokal untuk tumbuh dan mendinamisir kehidupan 

berpolitik seperti menemukan antithesis. 

Hasil kajian politik lokal yang dikaitkan dengan efektivitas pemerintah daerah yang telah 

dilaksanakan, dipandang sangat positif mengingat beberapa hal: 

 Pertama, kajian terhadap politik lokal dapat memberikan gambaran aktual mengenai 

dinamika politik lokal yang dapat dipandang sebagai subsistem politik dari sistem politik 

Nasional. Artinya dinamika politik lokal yang terpetakan dapat memudahkan proses pemahaman 

terhadap dinamika sistem politik nasional. 

Kedua, penjabaran atau uraian atas praktek-praktek sistem politik nasional pada era  Orde 

baru dan manifestasi serta dampaknya pada politik lokal, dapat dipelajari sebagai lesson learned 



 
 

untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat khususnya di daerah dalam konteks peran 

politik dan korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat daerah serta persepsi terhadap 

kehidupan berbangsa dalam wadah Negara Repubik Indonesia. 

Ketiga, gambaran terhadap manivestasi dan implementasi dari praktek politik lokal 

sebagai tafsir sekaligus proses berdemokrasi di era reformasi dapat memberikan pelajaran 

penting terhadap makna kehadiran pemerintah daerah bagi warga masyarakatnya. Kategori 

otonomi daerah yang sekarang berkembang di daerah dan menjadi pilihan masyarakat, tentu 

memberikan pelajaran pada konteks kelebihan dan kelemahannya. Kondisi faktual tersebut dapat 

mengantarkan perbaikan dan pengembangan kehidupan berpolitik di daerah khususnya terhadap 

efektivitas pemerintah daerah. Keberagaman dinamika tersebut dapat memberikan poin penting 

pada kajian ini berupa pijakan dan arah perbaikan yang dapat dilakukan dalam membenahi 

dinamika politik lokal melalui fasilitasi arah kebijakan dan sasaran yang lebih terukur.      

Sebagai sebuah kajian, uraian dan deskripsi atas fenomena yang terjadi dan berkembang 

dalam politik lokal harus disadari sebagai proses yang terus berlanjut pada ruang yang tidak 

hampa, pada sumberdaya manusia yang terus bertambah, dan pada lingkungan internasional 

yang dinamis dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kesadaran terhadap kondisi tersebut, 

diharapkan dapat memberikan cara pandang yang lebih bijak dan bermutu dalam proses 

pengambilan keputusan terkait Politik lokal dan perencanaan yang lebih komprehensif pada 

upaya meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai suprastruktur politik di daerah  

Saya berharap hasil kajian ini dapat terus berlanjut sebagai produk sumberdaya 

pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat memotivasi 

kita semua untuk lebih peka dan meningkatkan peran pada mutu kehidupan politik lokal yang 

lebih baik, sehingga memudahkan pencapaian tujuan nasional Indonesia. 

 

Jakarta,     Januari  2015 
Deputi Bidang Politik, Hukum,  

Pertahanan dan Keamanan 
 

 

(Ir. Rizky Ferianto, MA) 
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1.	LATAR	BELAKANG	
 

 
Sistem politik dalam banyak sejarah perkembangan kenegaraan 

dinyatakan sebagai salah satu yang berpengaruh dan bahkan sangat signifikan 

dalam perkembangan kemajuan suatu negara.Sistem politik memberi jalan 

sekaligus ruang bagi tumbuh kembangnya peran-peran komponen-komponen 

bangsa mendinamisir pencapaian tujuan Nasional.Ketercapaian tujuan kebangsaan 

dan seberapa efektif perjalanan bangsa, hidup dan mekar dalam jalinan system 

politik yang dianut.Bahwa sistem politik demokrasi, adalah merupakan pilihan 

dari pendiri bangsa yang dituangkan dalam konstitusi negara, sebagai bentuk 

kehendak rakyat dalam upaya mencapai tujuan bernegara itu sendiri. 

Namun demikian, pemahaman akan sistem politik demokrasi yang dianut 

selama era orde baru yaitu model musyawarah mufakat, berbeda dengan 

demokratisasi langsung di era reformasi. Perbedaan itu, telah membuat dinamika 

tersendiri dalam praktek  politik nasional (terkait hubungan pusat dan daerah). Di 

samping itu, Perubahan undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah 

paradigma proses politik di dalam Pemerintahan daerah. Perubahan sistem politik 

Pemerintah Daerah  tersebut telah memberikan dampak, dalam mekanisme dan 

proses pemerintahan daerah khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang 

cenderung berorientasi politik praktis.  

Sisi lain perubahan sistem politik dalam pengelolaan politikdaerah,  

berdampak dengan munculnya gejolak politik lokal yang terkadang tidak 

terkontrol, sehingga menimbulkan yang dampak yang tidak mencerminkan 

karkter dan budaya bangsa Indonesia. Implementasi politik lokal memunculkan 

ekses, diantaranya banyak penilaian bahwa dinamika politik local seringkali 

dianggap membahayakan dan berkecenderungan bertindak tidak atas kepentingan 

masyarakat/rakyat, namun lebih pada kepentingan organisasi, partai, 

golongan.Dalam tataran praktis system demokrasi yang mengedepankan toleransi 

atas keberagaman seringkali bertabrakan dengan praktek-praktek yang cenderung 

bersifat pemaksaan kehendak. 



2 
 

Fakta terjadinya konflik pada tingkat akar rumput atau konflik horizontal 

paska pemilihan pemimpin daerah, seperti memberikan penjelasan yang tidak 

dapat dibantah bahwa praktek politik di era reformasi menuju kondisi atau situasi 

yang malah merugikan. Kelumpuhan aktivitas perekonomian, segregasi kondisi 

social, dan menguatanya prasangka social atas latarbelakang etnik dan kesukuan, 

serta penguatan identitas kedaerahan seperti memberikan makna jelas bahwa 

praktek politik dalam era reformasi memberikan banyak prasangka yang zkurng 

baik dan memunculkan jumlah energy yang terbuang sangat besar.  

Pada situasi seperti tergambar tersebut, maka otonomi daerah yang 

dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah dan 

institusi politik local untuk tumbuh dan mendinamisir kehidupan berpolitik seperti 

menemukan antithesis.Pendelegasian kewenangan dan upaya mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat di daerah seperti belum menemukan jalan 

terbaiknya atas situasi praktek politik local yang berkembang pada saat era 

reformasi ini. Makna  kontratesis potensi konflit tersebut tercermin dari gerakan 

mendekatkan pelayanan dengan asumsi bahwa daerah adalah yang paling paham 

atas pernasalahan daerahnya masing-masing, seperti menemukan jalan tak 

berujung karena “minimnya” daerah yang memberikan pemenuhan harapan atas 

kondisi tersebut. 

Sejumlah fakta lainnya mengemuka, bahwa proses regenerasi 

kepemimpinan daerah yang difasilitasi melalui pemilihan langsung belum 

memberikan makna kedekatan pemimpin local dengan masyarakat daerah. 

Pemilihan kepala daerah lebih banyak dinilai sebagai pertunjukan kekuatan dana 

politik, dibandingkan kompetensi, kapasitas dan visi pembangunan seorang 

pemimpin. Pemimpin terpilih (oleh masyarakat di daerah) seringkali dinilai 

bukanlah putra terbaik daerah tetapi lebih banyak karena sokongan rezim partai 

politik local (PPL) dan “restu” elit politik nasional. Dalam konteks ini banyak 

pihak menganggap bahwa praktek politik pada era reformasi memperkuat rezim 

berkuasa ketimbang kemampuan pembelajaran dalam proses rekruitmen calon 

pemimpin bangsa. 

Seperti menambah “daftar dosa” praktek politik di era reformasi, adalah 

persepsi masyarakat terhadap batas geografis daerah dalam pengelolaan 
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kesejahteraan masyarakat masing-masing.Dalam kebijakan-kebijakan penguatan 

perekonomian, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ditekankan pada konteks 

kepemilikan daerah sebagai sumber yang dimanfaatkan untuk daerahnya sehingga 

seringkali mengkerdilkan atau meminimalkan makna sinergi antardaerah yang 

berbatasan secara geografis.Batas wilayah daerah dimaknai dalam konteks 

kepemilikan fisik, dan belum secara optimal dimaknai dalam konteks pengelolaan 

dan sinergi yang dapat dilakukan antardaerah.Salah satu dampak nyata dari 

berkembangnya perspektif tersebut adalah konflik antar masyarakat yang berbeda 

daerah yang biasanya berprofesi dan membutuhkan kegiatan lintas batas. Profesi 

tersebut antara lain adalah para nelayan pencari ikan. Banyak kasus terjadinya 

pertikaian dan konflik horizontal nelayan, sebagai akibat pemaknaan yang kurang 

tepat terhadap pengelolaan batas geografis tersebut. 

Secara factual bangsa ini telah merasakan adanya beberapa bentuk 

perlawanan sebagai manifestasi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat maupun 

kondisi yang dihadapi saat ini. Beberapa bentuk perlawanan yang di lakukan oleh 

kelompok tertentu di daerah-daerah seperti kejadian Sampan-Madura, Ambon-

Maluku, kejadian di Poso-Sulteng, dan beberapa kejadian lain serupa yang 

merugikan hampir seluruh elemen masyarakat dan memperlemah atau 

mengelupas sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang masih menjunjung budaya musyawarah mufakat. Konsekuensi logis apabila 

kondisi atau situasi tersebut terjadi terus-menerus (berkelanjutan)danberkembang 

ke depan, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi proses kristalisasi politik 

kelompok, golongan, daerah, primordialisme, etnisitas maupun paham tertentu. 

Fakta-fakta tersebut tentu sebuah kondisi yang   yang semakin jauh dari cita-cita 

dan kehendak para pendiri bangsa yang lebih mengedepankan pada proses 

musyawarah mufakat, dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam 

pengambilan keputusan politik. 

Pada era reformasi secara factual politik local dianggap telah mengalami 

banyak perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam praktek-praktek 

kepemrintahan daerah.Institusi politik local, peran-peran yang dimakinkan oleh 

institusi politik, dan perkembangan rekruitmen kepemimpinan di daerah telah 

memberikan warna baru bagi kondisi pembangunan di daerah.Banyak pihak 



4 
 

menginginkan adanya evaluasi terhadap praktek-praktek politik yang berkembang 

di era reformasi tersebut.Dalam tatanan pemerintah daerah, politik local demikian 

mewarnai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sebagai kegiatan 

pengambilan keputusan politik. Terdapat anggapan menguatnya politik local di 

era reformasi telah muncul ekses antara lain fenomena tergerusnya semangat dan 

nilai-nilai gotong royong dan konsep musyawarah mufakat dalam pengambilan 

keputusan, dan diganti dengan pemungutan suara yang berpotensi memunculkan 

konflik serta terjadinya kecurangan sebagai akibat pengelolaan yang kurang baik. 

Potensi kecurangan inilah selanjutnya akan berpotensi terjadinya konflik antar 

sesama rakyat dalam perebutan kekuasan, sehingga mencederai akar budaya 

politik lokal yang menjunjung semangat musyawarah mufakat yang merupakan 

tiang utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi 

berdasarkan Pacasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Politik local hidup dalam system politik nasional yang akan memberikan 

kontribusi dalam perkembangan dan dinamikanya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka kajian ini perlu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana peta praktek politik di era orde baru, dan era reformasi. 

b. Bagaimana pelaksanaan praktek politik lokal di era reformasi. 

c. Bagaimana pengaruh politik lokal terhadap efektifitas pemerintahan 

daerah. 

d. Bagaimana menyusun model dan alternatif kebijakan dalam 

meningkatkan kualitas politik lokal dalam mendorong efektifitas 

pemerintahan daerah.  
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2. TUJUAN KEGIATAN 
 
 Politik local yang berkembang akan berkontribusi pada pola dan 

pengelolaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Interaksi antara komponen-komponen politik local, dinamika perkembangannya 

dan kemampuan yang dibangun oleh institusi local akan berkontribusi pada 

keseluruhan system politik yang berkembang secara nasional. Terkait hal tersebut, 

maka keseluruhan kegiatan pada kajian ini bertujuan: 

a. Melakukan pemetaaan praktek politik  (lokal) di era ordebaru  
b. Menemukenali  pelaksanaan praktek politik lokal di era reformasi 
c. Menemu kenali pengaruh politik lokal terhadap efektifitas pemerintahan 

lokal 
d. Mengembangkan model dan alternatif kebijakan dalam meningkatkan 

kualitas politik lokal dalam mendorong peningkatan efektifitas 
pemerintahan daerah. 
 

Secara konseptual maka kajian terhadap politik local teramat luas.Untuk 

memfokuskan pada upaya menjelaskan tujuan kajian, maka perlu dilakukan 

pembatasan pada rung lingkup kegiatan.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

ruang lingkup kajian ini adalah: 

a. Penulusuran konsepsi mengenaipelaksanan politik demokrasi Pancasila di 
era reformasiyang bersumber dari berbagai dokumen dan literatur yang 
relevan. 

b. Pemahaman terhadap politik local. 
c. Pemetaan lokasi kajian yang memberikan representasi praktek politik local 

di era reformasi. 
d. Menyusun kerangka pemikiran sebagai dasar berpikir dalam menganalisis 

hasil kajian. 
e. Melakukan tabulasi dan dan analisis data serta penyusunan hasil-hasil 

analisis. 
f. Menyusunan kerangka kerja dan instrumen untuk penggalian data primer. 
g. Menyusun  kesimpulan dan rekomendasi kebijakan kajian. 
h. Seminar akhir. 
i. Menyusun laporan hasil kajian final.   
 

Berdasarkan tahapan kegiatan dan keseluruhan aktivitas pada kajian 

tersebut, akan diperoleh  1 (satu) Dokumen hasil kajian mengenai “Politik lokal 

terhadap efektifitas pemerintahan daerah”. 
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3. METODOLOGI KEGIATAN 
   
3.1. Kerangka Analisis 
 
3.1.1 Landasan Teori 
 
Sistem Politik  

Setiap perkembangan dan kemajuan suatu Negara bangsa tidak dapat 

dilepaskan dari kepemerintahan yang diamanahi  untuk mengelola seluruh 

sumberdaya bagi sebesar-besar dalam upaya pencapaian tujuan nasional. 

Kepemerintahan yang berjalan atau eksis dalam perkembangannya sesungguhnya 

adalah berjalannya suatu system politik yang dianut. Kepemerintahan akan 

menjalankan proses dan tindakan politik, yang salah satunya nampak dalam 

pembangunan.  

Sebagai sebuah konsekuensi logis terhadap suatu pilihan, maka 

pembangunan sesungguhnya sebagai konsekuensi dari adanya lingkungan 

strategis yang mempengaruhi, baik itu linkungan internasional, masyarakat dalam 

negeri dan dinamikanya, serta elite politik yang ada dalam sistem politik.  

Ketiga aspek tersebut menjadi sumber atau input dalam dinamika 

pembangunan. Pembangunan terjadi apabila terdapat masalah dan tantangan 

tersendiri yang dapat dipecahkan. Tantangan tersebut adalah pembangunan 

negara, pembangunan bangsa, partisipasi dan pemerataan terhadap distribusi 

kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan akan semakin menguat 

sejalan dengan semakin menguatnya kebutuhan masyarakat  untuk memfasilitasi 

dan menciptakan perubahan sosial dan ekonomi, stabilitas dan ketentraman 

politik, meminimalkan kekerasan, kegaduhan, dan pemberontakan (Almond dan 

Powell; Huntington dalam Tjokroamidjojo, dkk 1996).  

Secara faktual proses pembangunan dilaksanakan melalui sistem 

pemerintahan yang ada dalam ruang system politik yang dianut. Dengan demikian 

proses pembangunan faktanya tidak dapat dilepaskan dari birokrsai pemerintahan. 

Sejarah mencatat bahwa setiap peralihan sistem penyelenggaraan negara ditandai 

pula dengan perubahan paradigma pemerintahan. Dengan demikian system politik 

yang hidup dan berkembang di suatu Negara berkontribusi pada pelaksanaan 

pembangunan.Dinamika yang terbentuk dalam penyelenggaraan pembangunan 
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adalah interaksi dan interrelasi dinamis antara komponen-komponen politik dalam 

system politik. Peran budaya politik, struktur, maupun kepemimpinan akan 

memberikan corak dalam proses, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja 

pembangunan yang diselenggarakan.Kondisi faktual sebagaimana telah 

dijelaskan,nampak pada peran dan pengelolaan pemerintahan dan dampak yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dirasakan masyarakat 

sebagai khalayak yang menjadi subyek dan obyek pembangunan. 

David Easton dalam Adrianus Pito (2006) mendefinisikan sistem politik 

sebagai keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai 

secara autoritatif (berdasarkan wewenang) dan atas nama masyarakat. Menurut 

Samuel hutington dalam adrianus pito (2006), sistem politik dapat dipandang dari 

beberapa perspektif  terdiri dari limakomponen yaitu: kultur, struktur (terdiri atas 

partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, para eksekutif, dan birokrasi), kelompok 

kepentingan, kepemimpinan, dan kebijakan. Sistem politik secara substantif dapat 

dibedakan maknanya bahwa suatu sistem politik memiliki kekuasaan atau 

kewenangan untuk memberikan tindakan terhadap mereka yang melanggar atau 

menyeleweng dari sutu sistem politik tersebut (MIPI, 2013). 

Dalam pendekatan baru ilmu politik, suatu sistem politik hakekatnya 

terdiri dari peran-peran dari komponen politik. Himpunan peran-peran tersebut 

akan membentuk struktur politik yang saling berinteraksi, membentuk bangunan 

sistem politik. Peran-peran tersebut meliputi peran-peran formal yang kemudian 

disebut sebagai suprastruktur dan peran-peran diluar suprastruktur yang disebut 

infrastruktur politik. Dalam konteks ini maka peran-peran di lingkungan 

pemerintahan dimainkan oleh para eksekutif dan legislatif, dan peran di 

lingkungan masyarakat dimainkan oleh instritusi-institusi Partai Politik, kelompok 

kepentingan, dan Media massa. Kelompok suprastruktur memfasilitasi peran-

peran penyelenggaraan pembangunan yang seharusnya memiliki kemampuan 

bersinergi dengan kelompok infrastruktur yang memfasilitasi komunikasi dan 

pengawasan terhadap jalannya proses pembangunan (MIPI, 2013). 

Sistem politik berkembang dan hidup adalah sebagai manifestasi dari 

paradigma institusi, masyarakat sekaligus dinamika interaksi antar komponen. 

Peran-peran antar komponen akan menentukan bagaimana manivestasi mewujud 
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dalam praktek pengambilan keputusan, pembangunan, dan kesejahteraan 

masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Adi Prayitno (2011) bahwa secara 

teoritis terdapat hubungan timbal balik antara pembangunan dan sistem politik. 

Beberapa kelompok negara yang menganut sistem politik dengan rezim diktator 

memiliki kecepatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun demikian halnya 

dapat diamati sistem politik demokratis umumnya memfasilitasi negara-negara 

maju untuk tetap mempertahankan kemakmurannya. Jagdish Bhagwati (1966) 

dalam Adi Prayitno (2013) menyatakan bahwa bangsa yang miskin menghadapi 

sebuah pilihan sulit antara mendahulukan kepentingan pembangunan atau 

membangun proses demokratisasi yang cepat. Kebanyakan negara-negara miskin 

masih berkutat pada dilema kedua hal tersebut. Sedangkan negara-negara yang 

maju dan demokratis lebih menjamin adanya ketegasan dan perlindungan 

hukum.Orang tidak lagi dihantui oleh perasaan ketertindasan oleh negara.Selain 

itu, sangat mendukung lahirnya gerakan civil society. 

Secara keseluruhan sistem politik yang berkembang di suatu negara akan 

teradopsi dan terimplementasikan dalam bentuk sub sistem yang terdiferensiasi 

dalam lokalitas. Sistem politik demokrasi modern walaupun masih menyisakan 

beberapa perdebatan, tetapi banyak dipilih sebagai sistem politik yang dianut oleh 

berbagai negara.Dalam sistem ini mekanisme pertanggungjawaban 

tersistematisasi cukup rigid dan yang memberikan perbedaan dengan sistem 

politik lainnya. Dalam banyak fakta politik lokal yang berkembang dalam iklim 

demokratis memberikan beberapa indikator yang positif. 

 

Politik Lokal 

Politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang 

dijalankan oleh suatu Negara. Konteks local dalam hal ini menyiratkan pada 

pemaknaan heterogenitas masyarakat local (daerah) yang memiliki kesejarahan, 

situasi batin dan psikologis yang berbeda. Kondisi tersebut tentu memberikan 

kontribusi pada praktek politik di daerah sebagai cara memanifestasikan atau 

praktek dari paradigma yang terbangun. 

Politik lokal secara sederhana adalah praktek politik di tingkat lokal. 

Praktek politik secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan 
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pemerintahan dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan dalam 

mewujudkan pencapaian cita-cita. Secara umum politik lokal tidak dapat 

dilepaskan dari konteks politik nasional atau sistem politik yang dianut oleh suatu 

negara. Menurut CSIS (2001) politik lokal adalah dinamika institusi-institusi 

politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaran 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan memfungsikan-peran-peran yang 

dialksanakan oleh asing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini maka 

institusi-institusi politik lokal adalah dapat dikategorikan menjadi supra struktur 

politik dan infra struktur politik. Supra struktur politik yang dimaksud adalah 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Infra struktur politik 

dalam hal ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. 

Dalam konteks pengertian ini maka potikal adalah berkerjanya pemerintah daerah, 

DPRD, partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa dalam 

melaksanakan pembangunan melalui interaksi dan dinamika peran. Dalam proses 

penyelenggaraan pembangunan maka keseluruhan institusi politik atau komponen 

politik tersebut akan mempengaruhi mutu pembangunan. Institusi politik dalam 

menjalankan perannya dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dan 

kapabilitas. Kapabilitas yang dimaksud adalah extractivecapability, 

regulativecapability, distributivecapability, symboliccapability dan 

responsivecapability. 

Menurut Amin Ibrahim (2013) bahwa konteks Politik lokal terkait dengan 

konsepsi sistem potikal (SPL) dan dinamika Potikal (DPL). Dalam pemaknaan 

politik lokal seperti ini, konsep sistem politik menjadi kerangka dalam 

analisisnya. Namun demikian kekhasan heterogenitas lokal dan kasus-kasus yang 

terjadi dewasa ini dalam praktek politik di daerah akan mewarnai pemahaman 

terhadap potikal. Politik lokal harus dicermatisecara sistemik, artinya sebagai 

suatu tatanan yang utuh, maka DPL akan sangat ditentukan oleh tingkat dan 

kualitas sinergi antara Subsistem Infra Struktur Politik Lokal (ISPL) dengan 

Subsistem Supra Struktur Politik Lokal yang bersangkutan. Dalam setiap 

subsistem tersebut, tingkat peran atau kinerjanya juga ditentukan oleh baik 

tidaknya kerjasama antara sub-subsistem Elit Politik Lokal, Kelas Menengah 

Politik Lokal dan Kelas Bawah Politik Lokal nya, serta juga dipengaruhi oleh 
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keberadaan Kelas Cuek Politik Lokalnya. Artinya eksistensi dari kelompok-

kelompok tersebut akan mewarnai Po;itik lokal dan memberikan kekhasan bagi 

praktek potikal.  

Dalam pemaknaan politik local keseluruhan komponen tersebut secara 

dinamis akan berinteraksi dalam konteks peran, kapasitas dan kapabilitas, serta 

interaksi antar komponen itu sendiri.Dinamika interaksi, peran, dan kapasitas atau 

kapabilitas akan berkontribusi secara spesifik dalam proses pemerintahan. 

Pemerintahan daerah sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat berusaha 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara atau tujuan 

politik bernegara.Dengan demikian interrelasi politik local memberikan pengaruh 

kepada bagaimana pemda menjalankan fungsinya. 

 

Efektivitas Pemda 

Politik lokal yang terimplementasi akan berkontribusi secara spesifik pada 

seberapa mampu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi khususnya dalam 

menjalankan peran dan fungsinya dalam mensejahterakan masyarakat. Kondisi 

faktual pemda dalam menjalankan perannya akan berelasi dengan efektivitas 

pemda.  

Efektivitas pemda terkait dengan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam konteks proses maka penyelenggaraan pemerintahan terkait 

dengan bagaimana tugas, fungsi dan peran-peran kepemerintahan di daerah 

dilaksanakan. Dalam konteks output maka penyelenggaraan pemerintahan terkiat 

dengan seberapa efektif pencapaian tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. 

Dalam hal ini maka pemaknaan capaian terkait dengan seberapa baik atau efektif 

masyarakat memperoleh layanan atau merasakan kepuasan terhadap pemerintah 

yang memberikan layanan. Beberapa kajian memberikan indikator bahwa 

efektivitas pemda terkait dengan kualitas layanan publik, kapasitas layanan 

masyarakat, kebebasan layanan masyarakat dari tekanan politik, dan kualitas 

perumusan kebijakan. Dalam pengertian ini maka kehadiran Pemda di tengah 

penyelesaian masalah-masalah masyarakat akan menjadi pengukur dari efektivitas 

Pemda.  
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 Menurut salah satu widyaiswara Totok Suharto (2013), bahwa Efektivitas 

kelembagaan atau organisasi pemerintah daerah saat ini memerlukan pembuktian 

pelayanan organisasi yang terbaik dari setiap Pemerintah Daerah. Hal tersebut 

memerlukan upaya peningkatan kualitas kinerja dalam setiap perencanaan 

maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu dan 

berkelanjutan. Peningkatan kualitas kinerja kelembagaan pemerintah yang terpadu 

memerlukan kerjasama yang harus dilakukan antarpemerintah daerah dan antara 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kemudian secara bersama mengkaji 

pengembangan kelembagaan secara konseptual maupun aplikatif. Keterpaduan 

menjadi prioritas utama untuk dapat mewujudkan kinerja yang maksimal, 

antarlembaga pemerintah saling mengkolaborasikan antara kerjasama dengan 

kebutuhan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi. 

 Beberapa pengukur dari efektivitas sebuah pemerintahan (Vinus, 2011) 

adalah bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan dan bagaimana mutu 

pelayanan, meliputi kualitas pelayanan publik yang bebas dari tekanan politik, 

kualitas perumusan kebijakan, kualitas pengelolaan keuangan,  dan kredibilitas 

komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

atribut dari efektivitas pemerintahan nampak pada konteks kebijakan, manajemen 

Sumberdaya manusia (SDM) dan finansial, serta perbaikan terus-menerus 

terhadap kinerja kebijakan dan pelayanan yang dijalankan.  Secara keseluruhan 

pengukuran terhadap efektivitas dapatdilakukan dalam area persepsi masyarakat 

dan hasil nyata yang dapat dibuktikan secara fisik (data atau dokumen) sekunder. 

Secara esensial maka efektivitas pemerintahan dinilai dari seberapa tingkat 

kapasitas pemerintah dalam merespon persoalan-persoalan sensitif dan krisis di 

masyarakat.  

Berdasarkan uraian politik lokal dan efektivitas pemda tersebut, maka secara 

keseluruhan politik lokal adalah bagaimana masyarakat berpikir dan 

memanifestasikan pencapaian tujuan bersama melalui fasilitasi organisasi atau 

institusi politik yang tercermin pada efektivitas pemda. Secara faktual politik local 

berkembang dan hidup dalam konteks dan ruang system politik.Dengan demikian 

terdapat interaksi yang tidak dapat dipisahkan antara dinamika politik nasional, 

politik lokal, dan peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.  



12 
 

 
 
3.1.2. Kerangka Pemikiran 

Keseluruhan upaya dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan sebagai 

salah satu tujuan dan cita-cita politik bernegara senantiasa melibatkan banyak 

aktor dan sumberdaya heterogen yang sangat kompleks. Diperlukan suatu upaya 

maksimal untuk dapat mengarahkan memperkuat dan memfasilitasi keseluruhan 

tahapan pembangunan dalam koridor sistem yang telah ditetapkan berdasarkan 

konsitusi. Pemerintah daerah adalah institusi di daerah yang memiliki tugas, 

kewajiban, peran dalam penyelenggaraan pembangunan, memfasilitasi mobilisasi 

atau pemberdayaan masyarakat, yang berujung pada kesejahteraan yang 

berkelanjutan dan eksistensi masyarakat daerah khususnya dan masyarakat atau 

warga bangsa secara keseluruhan.  

Pemerintah adalah organisasi melaksanakan pelayanan publik melalui 

serangkaian kegiatan terencana, sistematis dalam koridor mandat rakyat melalui 

kerangka konstitusi yang telah disepakati dan ditetapkan. Dalam menjalankan 

perannya upaya-upaya yang dilakukan termasuk melaksanakan komunikasi dua 

arah untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan pilihan tindakan dalam 

bentuk format perencanaan yang disepakati untuk memaksimalkan kesejahteraan 

masyarakat, dan memfasilitasi pemantauan atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan 

melalui suatu kerangka pemantauan yang akuntabel. Seacara alamiah pelaksanaan 

pembangunan melibatkan berbagai sumberdaya dan pelaku yang memiliki 

pengaruh atau kontribusi terhadap proses dan penyusunan perencanaan 

pembangunan, pelaksanaan dan evaluasinya.Pelaksanaan pembangunan juga 

berada dalam suatu suasana politik yang dianut dan dipersepsikan oleh 

keseluruhan komponen bangsa. 

Suasana politik baik pusat maupun daerah (politik local) perlu diidentifikasi 

untuk mencermati bagaimana implementasi pembangunan, kultur yang terbentuk, 

dan bagaimana pencapaian kinerja organisasi yang diberi mandat oleh 

masyarakat. Bagaimana pemerintah daerah sebagai suatu organisasi melaksanakan 

perannya,akan dapat memberikan pengaruh dan dampak besar bagi implementasi 

pembangunan di daerah. Kemudian pada perkembangannya akan berdampak pada 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut 
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maka, sistem politik lokal yang berkembang akan mempengaruhi karakteristik 

pola pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan, dan memfasilitasi 

pencapaian tujuan.  

Politik local merupakan ruang sekaligus entitas yang dinamis yang dapat 

menjembatani institusi-institusi local sebagai instrumen demokrasi untuk 

menjalankan manifestasi cita-citanya. Keseluruhan dinamika interaksi antara 

intstitusi, bagaimana menjalankan peran dan sejauhmana kapasitas menjalankan 

peran akan memberikan kontribusi secara khsusu pada efektifitas Pemerintah 

daerah. Berpijak pada dasar pemikiran tersebut, dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut.  

 
 
Sistem Politik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peran	Institusi	Lokal	(role)
 Pemerintah	Daerah	
 DPRD	
 Partai	Politik	Lokal	
 Kelompok	Kepentingan	
 Media	Massa	

Kapasitas	dan	Kapabilitas
 Kepelayanan	(regulatory,	

dll)	
 Kewenangan		
 Pengembangan	SDM	
 Kaderisasi	&	Kepmimpinan	
 Mengembangkan	nilai	
 Mengalokasikan	

Sumberdaya	
 Akuntabilitas	

Dinamika	dan	Interaksi	
Institusi	Politik	Lokal		

 Pemerintah	Daerah	
 DPRD	
 Partai	Politik	Lokal	
 Kelompok	Kepentingan	
 Media	Massa	

Kepemimpinan	&	
Iklim	Orgaisasi			

	

Efektifitas	Pemerintah	
Daerah	(Tingkat	

kepuasan)	
 Dukungan	kepada	pemimpin	
 kualitas	layanan	publik	
 kapasitas	layanan		
 kebebasan	layanan	

masyarakat	dari	tekanan	
politik	

 kualitas	perumusan	kebijakan	
 pengembangan	inisiatif	lokal	

yang	memperkuat	
l

SISTEM POLITIK   



14 
 

 
3.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan  

Keseluruhan aktivitas dalam metode kegiatan kajian ini diupayakan 

mendapatkan data dan informasi yang memadai untuk memudahkan dalam  

pengambilan kesimpulan dan rekomendasi, khususnya pada pembahasanpolitik 

local. Secara umum untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk tim kerja, yang 

telah dikoordinasikan untuk melaksanakan berbagai tahapan kegiatan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan 

selama 12 (duabelas) bulan, dan dimulai sejak Januari 2014, sampai dengan  

Desember 2014. Keseluruhan proses kegiatan meliputi: Persiapan pelaksanaan 

kegiatan, Rapat Kordinasi penyamaan persepsi Tim kerja tentang fokus kajian, 

Survey dan observasi ke Daerah, pelaksanaan Focus Group Disscussion (FGD) 

untuk memperdalam temuan pada saat survey dan memverifikasi informasi awal 

pada saat observasi, screening dan analisis data, dan pembahasan dalam bentuk 

diskusi dari keseluruhan data dan informasi. Berdasarkan analisis data dan 

informasi maka dilakukan pembahasan yang selanjutnya tertuang dalam 

penyusunan laporan akhir ini.  

Pemahaman terhadap politik lokal dan relasinya dengan efektivitas 

Pemerintahan daerah ditelusuri melalui penelitian terdahulu dan literatur-literatur 

yang relevan topik kajian. Penelusuran literatur dan analisis awal data sekunder 

digunakan sebagai basis untuk menentukan berbagai variabel yang dihipotesiskan 

berhubungan dalam konteks politik lokal dan efektivitas Pemda. Dalam hal ini 

maka kajian atau penelitian terdahulu ditelusuri untuk memposisikan temuan-

temuan kajian dan relevansinyan dengan kajian yang akan dilaksanakan pada 

studi ini. Hasil aktivitas ini berupa background teori dan variabel-variabel yang 

dapat digunakan untuk mengukur dan memverifikasi dinamika politik lokal, peran 

dan relasinya dengan efektivitas pemda. 

Temuan dalam bentuk variabel-variabel tersebut selanjutnya digunakan 

untuk membuat daftar pertanyaan dalam kuesioner. Dalam kuesioner yang 

dikembangkan ditetapkan beberapa topik utama yang akan ditelusuri secara 

kuantitatif yaitu terkait dengan makna, peran, institusi, kapasitas dan atau 

kapabilitas politik lokal. Disamping itu dikembangkan makna efektivitas pemda 

dan relasinya dalam perspektif pencapaian tujuan masyarakat (daerah).Variabel 
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dan indikator yang ditetapkan selanjutnya digunakan untuk melakukan 

pengukuran dan verifikasi di lapangan. Hasil survey berupa data dan informasi 

yang dianalisis dengan analisa deskriptif untuk memahami kondisi pada topik-

topik yang telah ditetapkan. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan pada 

beberapa key informan yang dianggap dapat memperluas dan memaknai temuan 

dalam kuesuioner. 

Hasil dari survey digunakan juga secara simultan dalam FGD untuk 

memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena temuan dalam survey. 

Dalam komteks ini penjelasan atas penilaian-penilaian kuantitatif dalam kuesioner 

berusaha diperdalam untuk memaknai fenomena dari setiap pelaksanaan FGD. 

Termasuk dalam kegiatan ini upaya untuk membandingkan beberapa temuan yang 

dianggap memiliki perbedaan substantif. Tanggapan-tanggapan dan pembahasan 

dalam FGD digunakan untuk menambah, memperkaya, data dan informasi yang 

diperlukan. 

Selanjutnya berdasarkan temuan-temuan data tersebut, analisis deskriptif 

dilakukan untuk melihat karakteristik dalam bentuk destribusi frekuensi atas 

fenomena yang diukur. Data kuantitatif dimaksudkan untuk  memudahkan 

pemahaman secara ringkas namun jelas atas fenomena sosial. Pemahaman 

tersebut diuraikan dan diperdalam dengan penjabaran dan analisis secara 

kualitatif.  

 

3.3 Data 

Populasi kajian ini adalah semua propinsiyang telah ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundangan. Berdasarkan keterbatasan waktu dan biaya 

yang ada, maka sampel kajian ini adalah propinsi Sulawesi Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan  Daerah Istimewa Aceh.  

Pengambilan sampel dalam kajian ini menggunakan purposive sampling 

yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu. Tujuan dari penetapan sampel ini adalah keterwakilan 

populasi dalam sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Beberapa pertimbangan sampel yang diambil mewakili data kajian antara lain:  

1. Kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, keuangan, dan dana 
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2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini   

menyangkut banyak sedikitnya data 

3. Besar kecilnya implikasi yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan 

4. Tipologi dan legalitas formal serta latar belakang pelaksanaan otonomi. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion); 

b. Wawancara mendalam (in-depth interview); 

c. Studi Pustaka (library studies). 

d. Survei Korelasional terlebih dahulu dilakukan kemudian dilanjutkan 

dengan penyusunan instrument wawancara tertutup. 

 

Selanjutnya, keseluruhan data akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut: 

a. Pengumpulan data (data collection); 

b. Reduksi dan screening data (data reduction); 

c. Analisis deskripstif dan beberapa tamabahan analisis crosstab, Korelasi, 

dan korespondensi jika diperlukan 

d. Diskusi atas temuan (fact finding)landasan konsepsional 

e. Penarikan kesimpulan (verifying and conclusion). 
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4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS 
 

 

4.1 Dinamika Sistem Politik Era Orde Baru  

Secara umum pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan dapat 

dikategorikan memasuki era kekuasaan otokratik. Periode tersebut dapat 

dikategorikan berlangsung dalam kurun sekitar 30 tahun. Dalam masa ini politik 

lokal dinamikanya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemerintah pusat. 

Kelembagaan pemerintah daerah yaitu Pemda dan DPRD secara umum banyak 

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan sentralistik dari pemerintah Pusat. Proses 

rekruitmen kepemimpinan dalam pemerintah daerah banyak ditentukan dan 

dipengaruhi secara dominan oleh pemimpin pusat. Karakter peran militer dalam 

pemerintahan daerah juga cukup terasa dengan munculnya kepemimpinan yang 

berasal dari latar belakang militer. Elaborasi  kelembagaan pemerintah dan militer 

berpadu dalam kerangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. 

Secara umum pada masa orde baru keseluruhan kerangka sistem politik yang 

tentu berimbas atau berdampak pada politik lokal diupayakan untuk membangun 

memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini kebijakan diarahkan pada 

bagaimana struktur politik mampu memfasilitasi percepatan pertumbuhan 

ekonomi melalui kerja di bidang-bidang perekonomian dan industrialisasi. Salah 

satu karakter dalam masa tersebut adalah suprastruktur memfasilitasi agar 

bagaimana secara efektif melaksanakan mobilisasi untuk mempercepat 

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.  

Pada masa pemerintahan Orde Baru, lahirlah Undang-undang Nomor 

5/1974 dimana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-

jadi.Undang-undang tersebut memainkan peranan penting dalam memperluas 

kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Penunjukan para gubernur dengan latar 

belakang militer oleh Presiden Soeharto sangatlah menguntungkan kejayaan 

bisnis militer mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Para kepala 

daerah tersebut berlindung di balik doktrin dwifungsi ABRI yang ketika itu 



18 
 

membenarkan peran militer aktif untuk terjun dalam pemerintahan sipil (Ratri 

Istania, 2009). 

Realitas pentas politik Indonesia menunjukkan, tatkala rezimotoritarian 

Orde Baru berkuasa, ada sekelompok elit politik lokal yangmengalami 

pembatasan dari struktur yang ada dan ada pula sejumlahelit politik lokal lainnya 

yang mengalami pemberdayaan.Jika semula,pada era otoritarian Orde Baru, 

struktur yang ada dimaknai sebagaipembatas atau pengekang bagi elit politik lokal 

tertentu.Pada era otoritarian Orde Baru elit politik lokal lebih sering memainkan 

peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang 

merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Elit politik lokal cenderung 

melakukan peran sebagai perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah 

pusat, untuk mengkooptasi masyarakat. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, 

negarasangat berkepentingan dalam hal memilih dan menentukan peran 

yangdiemban oleh elit politik lokal.Keadaan tersebut di atas mengindikasikan 

bahwa sepanjang rezimOrde Baru mengendalikan roda pemerintahan, keberadaan 

dan peranelit politik lokal lebih banyak ditopang dan tergantung pada negara.Hal 

ini dapat berlangsung karena negara yang direpresentasikan olehpemerintah pusat 

mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Besarnyakekuasaan tersebut, salah 

satunya ditandai dengan kuat dan dominannyaperan Kantor Kepresidenan, 

menjadikan segala urusan penyelenggaraanpemerintah sangat tergantung pada 

pemerintah pusat (Haryanto, 2009). Dengan demikian dalam bingkai sistem 

politik yang otoritarian sentralistis, negara (dalam hal ini pemerintah) dapat 

dinyatakan sepenuhnya mengatur atau mengendalikan struktur. Pada era sistem 

politik tersebut, struktur yang dimaknai sebagi aturan ataupun sumber daya yang 

tersedia, sepenuhnya berada di bawah kendali negara. 

Secara keseluruhan orientasi pemerintah pusat pada masa tersebut adalah 

kebijakan nasional untuk menjaga kestabilan poltik, percepatan pembangunan 

sistemik secara nasional, dan menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Salah 

satu institusi politik pada masa tersebut yaitu Golkar, menjadi instrumen bagi 

proses rekruitmen kepemimpinan nasional dan daerah. Institusi Golkar sekaligus 

menjadi instrumen diseminasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Golkar menjelma sebagai partai Pemerintah yang menjadi kekuatan 
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tunggal yang memfasilitasi pemerintah dalam melaksanakan dan merumuskan 

kebijakannya.  

Pemilu sebagai salah satu instrumen idiologi pemerintahan yang 

demokratis pada masa tersebut telah dilaksanakan. Namun prinsip-prinsip 

kebebasan untuk berkumpul dan memilih partai sebagai penyalur kehendak 

masyarakat sangat diminimalkan. Kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik 

terhadap pemerintah sangat ditabukan. Pada sisi lain, meskipun terdapat partai 

lain seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia 

(PDI), peran dan kesempatan kedua partai tersebut sangat berbeda dengan Golkar. 

Institusi-institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Golkar 

dalam pemenangan Pemilu. Selain itu para anggota atau SDM institusi pemerintah 

dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)  memiliki kewajiban untuk memilih  Golkar 

sebagai satu-satunya parpol  pilihan. Secara represif, struktur akan memberikan 

sanksi berat termasuk sanksi pemecatan bagi para anggotanya bila mencoba atau 

melakukan pilihan pada parpol lainnya.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang berkembang saat itu 

memberikan kemudahan bagi tumbuhnya kelompok yang memanfaatkan kondisi 

kedekatan dengan pusat pemerintahan untuk menjalankan tindakan yang 

berdampak secara ekonomis di daerah. Upaya dan doktrin pembangunan nasional 

telah memfasilitasi elit lokal untuk melakukan eksploitasi daerah, yang sebagian 

besar keuntungannya di transfer kepada pemerintah Pusat. Pada kondisi tersebut 

masyarakat daerah memiliki peran politik yang rendah, dan kesejahteraan semu 

bila dikaitkan dengan konteks sumberdaya alam yang melimpah di daerah.  

Presiden secara aktual memiliki kekuasaan “yang lebih tinggi”, karena 

melemahnya institusi politik yang mampu menjaga keseimbangan peran presiden. 

Lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara melemah, karena struktur politik 

yang terbangun dalam jaringan kepartaian tunggal yang sangat kuat. Dominasi 

preseiden memunculkan aktor-aktor yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang 

kurang pro publik. Pendekatan coersif dan represif dalam menyelesaikan 

persoalan masyarakat kerap terjadi dan memunculkan nilai-nilai antipemerintah 

yang terpendam. Pengawasan yang ketat terhadap media massa dalam 

mewacanakan pembangunan. Sebagai konsekuensinya banyak media massa atau 
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pers yang dihentikan penerbitannya disebabkan tidak sesuai dengan kehendak 

atau kebijakan pemerintah.  

Keseluruhan kondisi ini memberikan gambaran bahwa kesadaran 

masyarakat sipil sangat minim akibat praktek sistem politik yang dominan atau 

otoriter. Politik lokal adalah representasi murni dari politik nasional yang 

hakekatnya terepresentasikan pada parpol tunggal yaitu Golkar. Elit Politik adalah 

kepanjangan tangan dari elit nasional yang adalah representasi kekuasaan 

dominan pusat. Regenerasi kepemimpinan lokal tidak terjadi, karena sistem 

politik memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden berkuasa untuk 

menentuan siapa pemimpin daerah yang akan memimpin. Dinamika institusi lokal 

dalam konteks peran dan interaksinya sangat ditentukan oleh jaringan kekuasaan 

antara pemerintah pusat, Golkar, dan Militer. Dengan demikian kesadaran 

masyarakat sipil tidak terbentukdengan baik,  yang secara logis berpengaruh 

terhadap dinamika rendahnya perkembangan politik dalam memfasilitasi 

pembangunan daerah yang dikehendaki oleh masyarakat.  

 

4.2 Dinamika Politik lokal Era Reformasi  

Pada tahun 1999, Indonesia mencatatkan sejarah dalam memasuki era 

desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22/1999 

tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal 

mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. Pada prinsipnya, Undang-

undang Nomor 22/1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih 

responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi 

mencapai devolusi kekuasaan. Peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai 

penjaga malam saja karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah 

adalah meliputi: pertahanan keamanan nasional, kebijaksanaan luar negeri, 

masalah-masalah fiskal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-

sumber alam, kehakiman, dan agama. Daerah memiliki kewenangan mengurus 

pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pemeliharaan kesehatan, pertanian, 

perhubungan, industri, perdagangan, investasi, masalah-masalah lingkungan, 

koperasi, tenaga kerja, dan tanah (Ratri Istania, 2009).  
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UU tersebut telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi 

administratif yang sangat banyak kelemahannya. Aturan-aturan mengenai 

pemerintahan daerah tersebut mengandung kelemahan karena tidak 

mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Sekelompok elit bekerja secara 

tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala Barat. Desentralisasi tersebut 

memang sengaja dirancang atas dasar titipan dari pemikiran-pemikiran barat yang 

sangat ingin memberlakukan model desentralisasi mereka ke negara-negara 

berkembang,tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yang 

sama sekali lemah dan tidak demokratis (Ratri Istania, 2009). Dalam masa ini 

terdapat peluang yang besar munculnya raja-raja kecil setelah lama memasuki dan 

terkungkung dalam sistem terpimpin dan atau otoriter. Euforia kepemimpinan 

telah meningkatkan eskalasi ketidastabilan politik lokal. Meningkatnya korupsi 

dan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan sendiri. Namun demikian 

pada masa ini telah melahirkan kebebasan pers yang luar biasa. 

Setelah berlangsungnya pelaksanaan UU tersebut, terdapat kesadaran 

bahwa perlunya merevisi substansi yang dianggap lemah pada UU tersebut. 

Sebagai upaya perbaikan maka pemerintah pada masa itu telah melahirkan 

Undang-undang Nomor 32/2004 dan 33/2004, masing-masing tentang 

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  Dalam 

konteks ini otonomi daerah telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan 

nasional. Otonomi daerah menurut Undang-Undang adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. 

Apabila dicermati maka secara eksplisit otonomi daerah adalah amanah 

dari UUD 1945 yang selanjutnya telah diamandeman. Pada UUD tersebut terdapat 

pengakuan secara legal adanya kebutuhan akan penghormatan kepada daerah 

bahwa pengelolaan otonomi daerah yang selanjutnya dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah mengakui adanya perbedaan karakter daerah sehingga 
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memerlukan pengaturan yang tidak sama. Istilah desentralisasi simetris dan 

asimetris diterapkan untuk mengakomodir keragaman tersebut. Pengaturan 

tentang  keragaman tersebut dapat dicermati pada Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B 

ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 18A ayat (1) dinyatakan  bahwa “Hubungan 

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten 

dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa 

(1) Negara mengakui dan menghormati Satuan–satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang. 

Dalam konteks ini secara eksplisit upaya affirmasi terhadap keragaman 

dilaksanakan dengan pola pemberlakuan desentralisasi asimetris. Pada masa ini 

pemberlakukan otonomi khusus sebagai konsekuensi dari amanah UUD telah 

dilaksankan dengan pemberlakukan otonomi khusus., antara lain terbitnya 

Undang-Undang (UU)  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY), UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Desentralisasiadalahpenyerahan 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi 

urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya 

dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya 

desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara 

sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam desentralisasi 

terdapat desentralisasi simetris dan asimetris, yang dalam perkembangannya 

merupakan solusi untuk menghargai dan menghormati keragaman daerah. 

Desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) merupakan desentralisasi 

luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun 
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tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan 

kekhususan masing-masing daerah. Desentralisasi asimetris (asymmetrical 

decentralization) adalah pemberlakuan kewenangan khusus pada wilayah‐wilayah 

tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk 

menyelesaikan pelbagai permasalahan hubungan  antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris (assymetric 

decentralization) atau  otonomi asimetris (assymetric authonomy), merupakan 

sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan istimewa (Helmy Boemiya, Andryka 

Syayed Wulandari, dan Nomensiaon Fredi Siahaan, 2013) 

Sebagai aktualisasi pelaksanaan UU tersebut pemilu sebagai instrumen 

memilih atau menetapkan pemimpin berdasarkan kehendak masyarakat telah 

dapat dilakukan dengan baik. Pemerintah memfailitasi pemilihan langsung, dan 

memfasilitasi peran serta masyarakat dalam Pemiliu. Pada masa tersebut 

masyarakat mengaktualisasikan peran politiknya dalam memilih langsung 

pemimpin tanpa harus”terbebani” oleh latar belakang politik tertentu. Sebuah 

perkembangan politik lokal yang cukup menggembirakan.  

Perkembangan desentralisasi dan politik pemerintahan pada masa 

selanjutnya dengan adanya pergantian presiden Megawai ke Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) memberikan warna baru dengan adanya kebijakan pemekaran 

atau perluasan administratif dari suatu wilayah tertentu. Perkembangan ini 

meningkatkan adanya kabupaten atau kota baru sebagai konsekuensi pemekaran. 

Konsekuensi logis terkait kondisi tersebut adalah adanya pemimpin-pemimpin 

lokal baru yang lahir dari kondisi tersebut. Sumberdaya alam yang dikelola oleh 

satu pemerintahan daerah kemudian terpecah dan dikelola oleh pemerintahan yang 

lain. Kondisi-kondisi tersebut pada beberapa kasus memberikan singgungan antar 

daerah yang tidak diharapkan antara lain adanya konflik antar daerah atas batas 

wilayah. Dan dalam prakteknya pemanfaatan sumberdaya sebagai kegiatan 

produktif masyarakat juga menemui persolaan sengketa dan atau konflik 

horisontal. 

Pada perkembangannya UU 32/2004 telah mengalami beberapa perbaikan 

khususnya terkait judicial review yang akhirnya membolehkan calon-calon 

independen untuk berkompetisi dalam pemilihan pemimpin daerah. Dengan 
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kondisi tersebut, maka upaya mencari pemimpin yang benar-benar 

memperhatikan kehendak masyarakatnya diasumsikan akan mudah dapat 

diwujudkan. Struktur parpol sebagai institusi politik yang menghegemoni 

peilkada, mendapatkan tantangan positif dalam bentuk munculnya calon-calon 

independen (non partai) yang diusung oleh kalangan masyarakat sendiri. Namun 

demikian meskipun kondisi tersebut telah dapat dijalankan dan beberapa daerah 

memilih calon independen, dominasi peran parpol nasional dan kekuatan finansial 

calon pemimpn daerah masih sangat kuat mempengaruhi keterpilihan pemimpin 

di daerah.  

 

4.3 Relasi Politik lokal Dengan Efektifitas Pemerintahan Daerah 

UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat-Daerah, desentralisasi dalam konteks otonomi daerah 

dimanifestasikan dalam bentuk adanya pemberian kewenangan kewenangan, 

tanggungjawab dan keuangan (fiskal). Transfer kewenangan secara sempit 

dipahami dan dipraktikkan melalui penyerahan urusan secara luas kepada daerah 

dan pemangkasan instansi vertikal (dekonsentrasi) yang dulu terdapat di daerah. 

Desentralisasi keuangan diwujudkan dengan menata kembali perimbangan 

keuangan dan juga memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali dan 

membelanjakan sumber-sumber keuangan daerah.  

Perkembangan Otonomi daerah hakekatnya memberikan harapan yang 

luas pada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perencanaan , 

pelaksanaan, dan emantauan pembangunan untuk menyelesaikan masalah 

masyarakat sendiri. Berkembangnya otoda memberikan ruang dan media yang 

lebih besar pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 

kehidupan berdemokrasi, keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat 

dengan daerah, dan kondisi tersebut adalah pengukur bagi efektivitas pemda 

secara keseluruhan. Bekerjanya Pemda pada dasarnya diukur dari seberapa 

pengakuan masyarakat terhadap keberadaan Pemda dalam menyelesaikan maslah 

masyarakat. 

Pemda yang efektif lahir dari suatu sistem politik yang berkembang di 

tingkat lokal dalam kerangka sistem politik nasional yang baik. Secara faktual era 
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reformasi telah memberikan instrumen melalui adanya regulasi yang memberikan 

hidu dan dinamisnya praktek-praktek kehidupan berdemokrasi. Pemilahan kepala 

daerah langsung, adalah salah satu bukti failitasi terhadap amanah kehendak 

masyarakat. Dengan lahirnya otoda, intitusi politik tidak lagi secara mudah 

melakukan dominasi politik yang melahirkan kepemimpinan otoritarian. Institusi 

politik harus memiliki kemampuan untuk melakukan upaya yang dapat 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat pada upaya mencaoai tujuan 

kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin. 

Desentralisasi memberikan ruang yang besar bagi lahirnya 

kepemerintahan atau tata pemerintahan yang efektif. Asumsi ini telah dapat 

dibuktikan dengan semakin menguatnya kepemimpinan daerah dari pilihan yang 

demokratis dan diikuti oleh peran serta masyarakat yang signifikan dalam 

pencapaian tujuan daerah. Kepemimpinan oleh masyarakat daerah secara 

langsung memberikan pengabsahan untuk memudahkan pemimpin mengetahui 

masalah daerahnya dan menjadi penghubung yang tepat anatara daerah dengan 

pusat. Secara faktual efektivitas pemda dapat dijabarkan dalam persepsi 

masyarakat terhadap keberaan Pemda. Berikut adalah pendapat komponen 

masyarakat terhadap efektivitas Pemda.  

 

4.3.1. Unsur/Komponen Pemerintah. 

 

 Secara umum terdapat  3 isu strategis ke depan: (1) instabilitas social 

politik ; (2) ancaman terorisme; (3) instabilitas kawasan. Dengan demikian 

diperlukan upaya-upaya untuk memfasilitasi  sinergitas dalam membangun system 

pemerintahan yang efektif, dalam konteks ini adalah pemerintah daera yang 

efektif. Politik lokal akan berpengaruh positif pada efektivitas Pemda apabila 

telah memberikan determinasi dalam pelayanan publik yang baik dan komitmen 

serta kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat.  

Berikut Penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh unsur-unsur Pemerintah DIY (Bappeda, unit Pemda, dan 

Pemkab): 
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a) Seacara actual perkembangan budaya Yogyakarta cukup dinamis. Tradisi 

keraton masih tetap terjaga. Implementasi peraturan keistimewaan 

memberikan ruang gerak yang baik bagi kebudayaan. Misalnya kegiatan 

syawalan Bappeda yang memberikan dinamika interaksi yang positif.  

b) Keistimewaan UU no 13 tahun 2013. Gubernur tidak dipilih, namun secara 

hierarkis berdasaran kesultanan dan wagub berasal dari keturunan 

pakualam. Dalam perkembangannya Raperda keistimewaan, kelembagaan 

dan tatacara penetapan gubernur dan perdais masih menimbulkan sedikit 

diskusi di tengah masyarakat: apakah perlu tidak menyebut propinsi; apa 

perlu dijelaskan gelar dari hamengku buwono X; apakah harus 

dieksplisitkan laki-laki. 

c) Otoda memberikan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan memberikan 

ruang pada dinamika penganggaran dan pembangunan masyarakat dan 

sumberdaya alam  

d) Pemda memiliki sumberdaya masyarakat dengan adanya Perguruan Tinggi  

yang banyak ( puluhan atau ratusan PT) di DIY. Kondisi ini dapat 

dimanfaatkan dalam diskusi dan sumbangsih pemikiran pada Pemda 

e) DIY tanpa ada batas 5 tahunan suksesi kepemimpinan. Namun demikian 

memberikan  dampak positif dalam hal recording kemajuan masyarakat 

oleh pimpinan, serta evaluasi lebih mudah pada staf 

f) Kesulitan dalam pengacuan RPJMD ke rpjm propinsi kadang-kadang 

terasa sulit terkait dalam pergantian pimpinan. Dinamika politik mewarnai 

perencanaan. 

g) Indeks tata kelola pemerintahan DIY berada di no 1, pengelolaan angaran 

3 tahun WTP, akuntabilitasi nilai B dan orientasi untuk mengembangkan 

A. Indeks ketahanan daerah no 1.  Menurut IDI (no 7 IDI). Kondisi ini 

mencerminkan efektifitas Pemda. 

h) Kelemahan di DIY, ada di legislative dengan prosentase wanita masih 

kecil, inisiatif perda oleh legislative kecil, kekekarasan masih mengemuka, 

dan rendahnya kebebasan sipil. 

i) Sentimen agama masih menguat, premanisme, tawuran para pelajar, 

konflik sumberdaya. Ada peluang generasi muda tidak bisa mengakses 
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perekonomian. apakah kearifan local tergerus dengan demokratisasi yang 

sem? Perlu adanya kebersamaan antar komponen masyarakat untuk 

menyelesaikan masalah bersama. 

j) Penyadaran perlu untuk mencari solusi  yang dimasalahkan masyarakat 

k) Efektivitas pemerintah dapat dilihat dari ketepatan waktu ketika 

pemerintah desa datang tepat waktu ketika diundang gubernur 

l) Kultur papua belum dapat diimbangi, kelompok masyarakat papua cukup 

berani dalam “melanggar” aturan. Perlunya pendekatan komprehensif 

untuk meningkatkan hubungan baik antar elemen masyarakat.  

m) Efektivitas pemda dapat dilihat dari keluaran perda 

n) Inisiatif pembentukan perda oleh DPR sangat rendah. Proses pembentuk 

perda di DPRD, contoh penyusunan perda adanya kevakuman sehingga 

mengurangi 3 bulan pendapatan daerah terkait dengan pungutan retribusi 

o) Perlunya penataan tata kelembagaan DPRD dalam efektivitas pebuatan 

kebijakan 

p) Pelayanan di kabupaten dalam hal ini gunung kidul belum maksimal, 

jumlah perijinan yang diserahkan kantor bupati kepada perijinan ke kantor 

pelayana terpadu. Sehingga masih banyak “PR” yang mesti diselesaikan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

q) Banyak perijinan atau regulasi yang bertabrakan .tempat pelayanan belum 

memadai dan adanya tempat perijinan yang bersebaran. Tapi beberapa 

daerah kabupaten/kota DIY lainnya dapat menyelenggarakan pelayanan 

lebih baik. Perlu adanya sharing pengalaman yang dapat didiseminasikan. 

r) Sulit mengintervensi desa dibandingkan kelurahan. Digunung kidul semua 

desa tidak ada keluarahan .pemerintah belum dapat memberikan 

kesejahteraan secara maksimal. Gagasan pemikiran yang perlu 

dikembangkan, adalah bagaimana mengefektifkan perda bupati terkait 

kinerja pemerintah desa. 

 

Berikut adalah penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh unsur-unsur Pemerintah Sulawesi Tengah (Bappeda, unit Pemda, 

dan Pemkab):   
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a) Otoda memberikan fasilitasi dan ruang lebih luas pemberdayaan 

masyarakat, penganggaran yang memadai dan pembangunan masyarakat 

lokal dan sumberdaya alam. Implementasi otoda sudah cukup baik, namun 

demikian perlu pengkajian untuk mempertimbangkan agar kebijakan 

pemerintah pusat tidak bersifat general dan sama untuk semua daerah. 

Perlu dikaji aspek-aspek pembangunan yang emerlukan kekhususan 

kebijakan untuk pemda.  

b) Kesulitan dalam pengacuan RPJMD ke rpjm propinsi kadang-kadang 

terasa sulit terkait dalam pergantian pimpinan. Dinamika politik mewarnai 

perencanaan. 

c) Proses pembangunan memiliki beberapa tantangan, khususnya masih 

adanya  ego sector dalam penanganan masalah masyarakat dan 

pelaksanaan program pembangunan 

d) Pemda seringkali kesulitan dalam mengiimplementasikan program 

pemerintah pusat, karena belum adanya Juknis dan kesulitan memahami 

implementasi program 

e) Sinergi untuk menghasilkan regulasi antar kelembagaan masih lemah, 

dengan indikasi adanya tumpang tindih kebijakan yang seharusnya dapat 

dikoordinasikan  

f) Diperlukan kemampuan dan kreativitas kepemimpinan dalam pengelolaan 

daerah.Secara umum di Indonesia kualifikasi dan kempetensi pemimpin 

masih perlu penguatan 

g) Indikasi IPM sebenarnya menunjukkan terjadinya peningkatan 

Kesejahteraan masyarakat Sulteng, walaupun masih tertinggal dengan 

Sulut dan Sulsel. Perlu upaya sinergi agar kebijakan dapat saling 

memperkuat untuk meningkatkan kemampuan SDM. Program sinergi 

untuk meningkatkan IPM Sulteng  

h) Disharmonisasi hubungan masyarakat dan kerawanan social lebih 

disebabkan oleh kontribusi dari provokator, dan lemahnya daya tahan 

masyarakat terhadap antisipasi issu-issu SARA. Sentimen agama masih 

menguat, konflik horizontal yang dipicu oleh tawuranpemuda, konflik 
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sumberdaya. Perlu adanya kebersamaan antar komponen dan kelembagaan 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama. 

i) Pemahaman masyarakat pada program pembangunan pemda dinilai 

rendah. Kondisi tersebut juga bersumber dari sosialisasi program 

pembangunan yang belum optimal sebagai dampak dari kondisi geografis 

yang sulit untuk dijangkau. Intervensi pemberdayaan masyarakat 

mendapat tantangan dari kondisi geografis 

j) Nilai-nilai kelembagaan masyarakat asli sebenarnya sangat kuat, akan 

tetapi mudah terinduksi oleh anasir luar. Diperlukan Penyadaran perilaku 

dan dialog antar elemen masyarakat perlu untuk mencari solusi  

permasalahan masyarakat 

k) Secara umum geliat peningkatan aktivitas perekonomian lebih tinggi di 

daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Perlu upaya sinergis untuk 

memfasilitasi penguatan sumberdaya lokal 

l) Terdapat perbedaan signifikan antara era reformasi dan orba, khususnya 

aktualisasi kelembagaan dalam melaksanakan perannya. 

m) Perlunya penataan tata kelembagaan dan koordinasi yang jelas, agar dapat 

tercapai efektivitas pebuatan kebijakan. Kelembagaan yang semakin 

banyak jumlahnya, tidak serta merta memfasilitasi peran dsan 

pemberdayaan masyarakat. Beberapa kelembagaan masyarakat yang 

mengaku berbasis masyarakat justru bekerja lebih banyak pada motif 

ekonomi dan politik sesaat. Indikasi kondisi tersebut misalnya dapat dilihat 

dari adanya kategorisasi LSM plat kuning (luar negeri) /plat merah 

(pemerintah), lsm murni membantu masyarakat.  

n) Regulasi terkait kelembagaan, khususnya kelembagaan pemerintah desa 

masih dinilai memiliki tafsir atau dapat ditafsirkan berbeda. Perlu 

pencermatan kembali UU no 6 (tentang desa) agar dapat memaksimalkan 

peran desa dalam pembangunan. UU yang berfokus pada pemerintahan 

desa, dan turunan di permendagri perlu dicermati dalam kerangka 

pengembangan masyarakat khususnyadalam memfasilitasi alokasi 

penganggaran 
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o) Pemda Sulteng dalam hal ini SKPD cukup memfasilitasi inisiatif kapasitas 

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang terbentuk dan mengakar 

dari masyarakat. Kondisi ini penting dan urgen mengingat peran 

kelembagaan local sangat strategis dalam proses pembangunan dan 

efektifitas pencapaian pembangunan 

p) Problem actual dan potensial dalam bentuk Kerawanan/kerusuhan yang 

melibatkan melibatkan masyarakat, ditengarai adanya kepentingan politik 

yang dapat dirunut dari kondisi dan dinamika politik nasional. Peningkatan 

eskalasi kerusuhan dari orba ke orde reformasi. Adanya keragaman 

keagamaan, da perlunya Pengkajian terhadap efektifitas SKB.Perlunya 

penguatan atas sanksi terhadap kelompok masyarakat yang mengganggu 

ketertiban 

q) Di UU 32, pemberian kewenangan tidak linear/disertai dengan alokasi 

dana yang memadai. Kondisi tersebut memberikan tingkat kesulitan bagi 

pemprov. Contoh kasus konstruksi jalan propinsi sebagai implementasi 

kewenangan, namun alokasi anggara kurang memadi dari pemerintah 

Pusat. Kondisi jalan yang kurang memadai berdampak pada kondisi 

perekonomian  

r) Kesertaaan dana yang tidak optimal berdampak pada pelayanan public. 

Kewenangan yang tidak disertai alokasi dana yang memadai tidak 

memberikan dampak positif yang diharapkan. Perlu pemikiran kembali 

untuk pemberian kewenangan yang proporsional dengan kesertaan 

anggaran yang memadai  

s) Efektifitas peran Parpol juga berkontribusi pada tingkat apatisme 

masyarakat terhadap program pemerintah. Proses rekruitmen kader atau 

SDM belum jalan secara optimal di tingkat parpol, dengan demikian 

berpengaruh terhadap melemahnya mekanisme alamiah dalam 

pembelajaran politik. Kondisi tersebut berkontribusi pada rekruitmen 

kepemimpinan yang belum efektif 
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Selanjutnya penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh unsur-unsur Pemerintah Aceh (Bappeda, unit Pemda, dan 

Pemkab):   

a) Proses pembangunan memiliki beberapa tantangan, khususnya masih 

adanya ego sector dalam penanganan masalah masyarakat dan pelaksanaan 

program pembangunan. Pemda seringkali kesulitan dalam 

mengimplementasikan program pemerintah pusat, karena belum adanya 

Juknis dan kesulitan memahami implementasi program 

b) Sinergi untuk menghasilkan regulasi antar kelembagaan masih lemah, 

dengan indikasi adanya tumpang tindih kebijakan yang seharusnya dapat 

dikoordinasikan. Diperlukan kemampuan dan kreativitas kepemimpinan 

dalam pengelolaan daerah. Secara umum di Indonesia kualifikasi dan 

kempetensi pemimpin masih perlu penguatan 

c) Disharmonisasi hubungan masyarakat dan kerawanan social lebih 

disebabkan oleh kontribusi dari provokator, dan lemahnya daya tahan 

masyarakat terhadap antisipasi issu-issu SARA. Nilai-nilai kelembagaan 

masyarakat asli sebenarnya sangat kuat, akan tetapi mudah terinduksi oleh 

anasir luar 

d) Pemahaman masyarakat pada program pembangunan pemda dinilai 

rendah. Kondisi tersebut juga bersumber dari sosialisasi program 

pembangunan yang belum optimal sebagai dampak dari kondisi geografis 

yang sulit untuk dijangkau. Intervensi pemberdayaan masyarakat 

mendapat tantangan dari kondisi geografis 

e) Secara umum geliat peningkatan aktivitas perekonomian lebih tinggi di 

daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan. Perlu upaya sinergis untuk 

memfasilitasi penguatan sumberdaya local. Pemerintah Aceh (PA) 

sebelum tahun 2006 belum memiliki tata ruang, yang berdampak pada 

pembangunan  

f) Secara faktual banyak lahan tersedia untuk aktivitas perekonomian, akan 

tetapi sulit orang masuk investasi (cari lahan) terkait persoalan persepsi 

tanah adat. Dalam hal ini dibutuhkn perpres keagrariaan. Pada kondisi 

tertentu terdapat pemanfaatan lahan atau pembangunan yang dilkasanakan 
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oleh pemerintahan pusat, tanpa melakukan konsultasi dan atau melibatkan 

kesertaan PA dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak 

pada peran pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan secara umum 

g) Secara khusus terdapat perkembangan bahwa Dana Otsus sejak tahun 

2008, terjadi kenaikan per tahun. Kondisi ini perlu diperkuat dengan 

pemanfaatan yang tepat. Perlu dipertimbangkan pengkajian terhadap peran 

atau eksistensi kelembagaan yang memangani pelayanan public. Dalam 

konteks ini di Aceh terdapat Badan daya (semacam pesantren), Dinas 

syariat Islam, Biro keistimewaan Islam, Baitul Maal, Majelis pendidikan 

daerah.  

h) Pada Aspek pendidikan cukup baik dengan indicator, sarana prasarana 

cukup memadai. Rasio anatara murid-sekolah, khususnya rasio anatara 

murid- guru adalah  1: 12. Beberapa guru pada bidang tertentu surplus. 

Namun secara  kualitas belum menggembirakan. Rendahnya kualitas 

dimaksud terkait dengan Kelulusan siswa dan  kompetensi guru. Dengan 

demikian orientasi pendidikan hendaknya pada  peningkatan mutu. Pada 

konteks pendanaan 20% anggaran pendidikan adalah berasal dari APBA, 

bukan dana otsus. Hal ini perlu diperjelas untuk meningkatkan 

kemanfaatan pendanaan pada pendidikan dan bidang lainnya.  

i) Pada pelayanan kesehatan PA saat ini merencanakan untuk membangun 5 

rumah sakit regional da revitalisasi rumah sakit. Upaya pembangunan RS 

sangat diperlukan mengingat rujukan yang disampaikan ke RS banda aceh 

sudah overload. Fakta yang dibayar pemerintah untuk semua kategori pada 

pelayanan kesehatan: untuk semua penyakit dan kategori sakit. Daerah 

remote, menyediakan pesawat yang berasal dari penyewaan NGO. 

Selanjutnya PA sudah menerapkan asuransi kesehatan yang mengkover 2 

fasilitas yaitu untuk pasien sendiri dan satu pendamping. 10%dari  APBA, 

bukan otsus dikelola 4 oleh unit: RSIA, RSJ, dinas kesehatan, dan RS. 

Fasiliyasi juga memungkinkan pasien untuk melaksanakan pengobatan ke 

luar negeri untuk penanganan kategori penyakit tertentu. Proporsii 

penanggungan pasien dilakukan oleh pemerintah dan asuransi lainnya. 

Dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang dijalankan tersebut, selama 
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3 tahun terakhir  terjadi penurunan pada tingkat kematian ibu anak, tingkat 

kematian bayi lahir, dan tingkat gizi buruk. Namun khusus untuk penyakit 

Kusta masih belum tertangani secara optimal. 

j) Musrenbang sebagai system perencanaan belum optimal: khususnya 

realisasi anggaran dan komitmen realisasi  kasus pembangunan irigasi. 

Dinamika yang berkembang perubahan kondisi sosio ekonomi yang dpt 

merubah perencanaan pembangunan. Secara factual kausu pembangunan 

rel kereta api dalam waktu 10 tahun, hanya menghasilkan 11 km. 

Mencermati kondisi tersebut terdapat wacana pemberhentian rencana 

pembangunan railway oleh Gubernur. Mencermati kondisi tersebut maka 

diharapkan pengawalan implementasi dari rencana pembangunan oleh 

Bappenas dapat ditingkatkan . 

k) Selain itu melihat secara umum kondisi pembangunan jalan aceh cukup 

baik. Namun terdapat fakta pada perlintasan atau persambungan antar 

propinsi masih buruk. Beberapa perlintasan jalan nasional belum mampu 

menjangkau titik-titik yang diharapkan membuka isolasi beberapa daerah. 

Fakta ini memberikan kondisi yang meragukan apakah kementerian terkait 

tahu kondisi tersebut. Pemerintah Aceh menilai bahwa issue-issue yang 

merupakan garapan bersama antar kemeneterian terkadang tidak terbahas 

dengan baik. 

l) Otda berkonsekuensi ketegasan pemberina kewenangan. Kondisi 

sosiogeografis hendaknya berkonsekuensi pada pembedaan kewenangan. 

Terdapat persepsi bahwa untuk kebijakan tertentu kewenangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat belum disertai kesertaan pendanaan 

terhadap kewenangan tersebut secara memadai.Perlu upaya pengkiajian 

atau penyemaan persepsi antara pemerintah daerah (aceh) dengan 

pemerintah Pusat pada aksentuasi pada prioritas pembangunan. Terdapat 

kesan bahwa pemerintah pusat lebih mementingkat profitability aspect 

dalam mengambil keputusan prioritas pembangunan dibandingkan dengan 

aspek-aspek mengedepankan kedaulatan.  

m) Pada aspek pelayanan pendidikan khususnya PAUD lebih rendah dari 

target nasional, yang mencapai angka sekitar 60%. Gagasan PAUD 
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dilengketkan dengan desa untuk meningkatkan pelayanan sekaligus 

terintegrasinya peluang pendanaan.  Untuk tingkat pendidikan 

SD/SMP/SMA cukup baik. Untuk perguruan tinggi terdapat 5 yang besar. 

Kondisi ini memberikan kenyataan bahwa rasio mahasiswa dengan 

Perguruan Tinggi cukup baik.Beasiswa melimpah dari APBA. Komitmen 

kontrak wajib pulang ke daerah khususnya untuk kompetensi teknis. 

Disamping itu terdapat beberapa inisiasi donor selain APBA, dalam 

memfasilitasi pembiayaan beasiswa. 

n) Mutu pendidikan dinilai masih rendah. Indikator: UN, lulusan PT, daya 

saing calon pekerja alumni PT.Beberapa factor yang dianggap 

mempengaruhi mutu adalah: (a)  jumlah guru dan pemerataan, (b) 

perimbangan bidang kompeteni guru dalam hal ini banyaknya kompetensi 

guru agama. Pada sisi lain terdapat beberapa bidang yang kurang tersedia 

yaitu: sosiologi, geografi, konseling, demikian halnya guru sekolah luar 

biasa, jurusan SMK perikanan kekurang guru kompetensi teknis. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut diperlukan upaya program pengayaan 

kompetensi. (c) Uji kompeteni guru lebih rendah dibanding guru lain. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan upaya gagasan pelatihan 

kompetensi teknis.Pada mutu fisik bangunan sekolah masyarakat dan 

pemerintah menilai bahwa, hasil pembangunan yang dilakukan oleh NGO, 

pemprov, dan bantuan pemerintah asing lebih baik dibandingkan dengan 

dibandikan konstruksi atau mutu fisik bangunan Badan Pemerintah Pusat 

khususnya pasca Sunami. Persepsi dan penilaian masyarakat negative 

terhadap mutu dan sumber pendanaan dan pelaksanaan pembangunan 

tersebut. 

o) 1/3 lembaga pendidikan adalah Madrasah sehingga komitmen kepada 

mutu madrasah. Dana yang bersumber dari Otsus yang sebesar 30% 

dimanfaatkan untuk membangun madrasah. Pada sistuasi ini terdapat 

“kecemburuan” sekolah thd madrasah. 

p) Perlunya Renovasi kembali sekolah yang rusak &meningkatkan  capacity 

building tenaga pendidikan, serta mengatasi angka yang tinggi terhadap 

pengangguran peserta terdidik. 
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q) Ruang gerak memperluas atau meningkatkan investor terhalang oleh 

beberapa sumber antara lain eksistensi hutan lindung dan model 

pengelolaan pelestarian, serta keterkaitan antar instansil.  

r) Banyak tanah PA yang tidak teridentifikasi karena persoalan tidak dipatok. 

Problem berhadapan dengan masyarakat karena budaya 

pengelolaan.Komitmen pemberian 2 ha mantan napol berdampak pada 

gesekan karena komitmen tersebut belum terealisir dengan baik. Hal ini 

memerlukan penanganan serius oleh PA agar tidak memunculkan persolan 

yang meluas. 

s) Secara factual Pemerintah local telah memperoleh kewenangan khusus, 

dalam hal ini desentralisasi asimetris (DA). Dalam aktualisasinya 

berbentuk implementasi aturan atau qonun.  DA pd implementasi belum 

secara linear difasilitasi special  financial. Perlunya keuangan yg asimetris 

untuk mempermudah implementasi otsus Aceh. 

t) Dalam konteks kehidupan politik maka demokrasi di tingkat local sudah 

berjalan cukup baik, terbukti dengan aspirasi masyarakat pemilihan 

langsung (merujuk pada uu no 11 tahun 2006). Partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan qonun sangat tinggi. Ada fasilitasi system dalam 

pemfasilitasian penyusunan qonun. Namun demikian tantangannya adalah 

beberapa kelompok masarakat masih melakukan complain setelah 

ditetapkan. Kondisi tersebut memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk 

mengedukasi masyarakat.Selain itu pengembangan budaya local cukup 

baik. Eksistensi institusi wali nanggroe dimaksudkan untuk memfasilitasi 

unity dalam keberagaman. Naum demikian terfasilitasi secara optimal 

dalam penganggaran.  

u) Pada konteks pengembangan daerah perbatasan, maka Aceh memiliki 3 

dimensi perbatasan yaitu: (a)  border state: 6 pulau terluar garis batas 

belum jelas antar Negara memunculkan persoalan nelayan, misalnya pada 

pulau  Rondo, benggala, simeleuceut, dan kab simelu. Selain itu 5 pulau 

belum terfasilitasi kawasan perbatasan. Kebijakan khusus: membangun 

pulau perlu keluasan waktu, afirmasi terhadap harga barang/jasa laut 

dibanding darat. Perlu dibangun tugu NKRI. 134 pulau kecil laut lepas 
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minim penanaganan. 109 belum bernama, yg lain belum ada nama. 

Keseluruhan kondisi tersebut memerlukan pengembangan wilayah 

perbatasan secara seksama (b) border provinsi, pada perbatasan antar 

propinsi belum jelas berkonsekuensi pada pemanfaatan sumberdaya alam 

oleh prov lain, yang memunculkan potensi konflik antar daerah.   (c) 

Perbatasan kabupaten. Perlu segera meningkatkan koordinasi untuk 

difasilitasi oleh permendagri untuk menetapkan batas wilayah daerah.  

v) Illegal fishing dari negara lain , belum dapat diberantas secara optimal. 

Perlu upaya untuk mengadakan atau meningkatkan pengawas pulau. 

Selain itu perlu Kapal pengawas untuk halau kapal illegal. Masih 

banyaknya praktek penangkapan ikan dengan alat tangkap tidak ramah 

lingkungan. Perlu upaya-upaya Konservasi untuk kesejahteraan nelayan. 

w) Perlu meningkatkan pelayanan terhadap pemberian pelayanan listrik oleh 

PA. Pada remote area perlu difasilitasi praelektrifikasi atau bersumber 

energy local. Komitmen PA setiap tahun pelistrikan daerah terpencil. 

Secara factual perlu pengkajian lebih maksimal karena terdapat beberapa 

regulasi overlapping dalam pemanfaatan sumber listrik dalam hutan.Perlu 

mensinergikan implementasi UU 21 2014 terkait panas bumi yang dikelola 

oleh pemerintah pusat dan implementasi uu no 11 tahun 2006 tentang PA. 

Dalam konteks ini penyemaan persepsi perlu dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan bidang energy, karena dalam prakteknya terdapat 

penilaian bahwa beberapa lembaga belum memahami aturan perundangan 

otsus aceh.Perlunya memfasilitasi satu gagasan pengembangan atau 

eksplorasi, dalam hal ini bagaimana peran Bappenas memfasilitasi upaya 

eksplorasi yang terencana dan terkendali dengan penerbitas satu peta yang 

dapat dijadikan rujukan.  

x) Komitmen pemerintah pusat diupayakan terdapat perimbangan antara 

pemberian pendanaan dan pemberian kewenangan . inisiatif kapasitas 

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang terbentuk dan mengakar 

dari masyarakat. Kondisi ini penting dan urgen mengingat peran 

kelembagaan local sangat strategis dalam proses pembangunan dan 

efektifitas pencapaian pembangunan. Problem actual dan potensial dalam 
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bentuk Kerawanan atau keamanan sudah sangat minim, sehingga sangat 

kondusif untuk penawaran investasi  

 

4.3.2. Unsur/Komponen DPRD 

Berikut Penilaian relasi Politik lokal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh komponen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY:   

a) Budaya jawa sangat kental mempengaruhi efektifitas pemerintahan. 

Efektivitas legislative  dan eksekutif mencerminkan dinamika perilaku 

yang demikian. Contoh di gunung kidul misalnya, budaya ewuh pakewuh 

ataupun lama asalkan selamat, diduga  sangat mempengaruhi bentuk-

bentuk pelayanan  

b) Fenomena umum SDM apartur masuh belum atau jauh dari harapan. 

Anggota DPRD masuk ke dewan sudah memiliki hutang, sehingga 

mencari-cari pekerjaan untuk kegiatan penghasilan rumah tangga. Kondisi 

tersebut memberikan kecenderungan Kinerja DPRD semakin buruk dari 

tahun ke tahun 

c) Perlu dipikirkan kapabiltas kepemimpinan terkait dengan umur. Pada sisi 

lainnya di DIY meskipun sudah tua gubernurnya padahal tidak bisa 

diganti? Bagaimana kalau kinerjanya buruk? Perlunya kajian terkait 

dengan hal tersebut. 

d) Efektifitas Pemda dipertanyakan karena meningkatnya masalah dinamika 

hubungan antaragama. Tingginya property hotel sebagai konsekuensi kota 

wisata sehingga persoalan public muncul. Selain itu Semakin munculnya 

kristalisasi nilai-nilai keagaman 

e) Adanya memo 1978 bahwa tionghoawa tidak punya hak milik tanah di 

yogya. Selain itu kesulitan untuk memperoleh kredit di yogya. 

f) UU no 2 tahun 2002, bahwa orang yang lahir di tanah Indonesia berhak 

dipilih dan memilih 

g) Yogyakarta termasuk menjalankan demokrasi yang semu. Perlu dipikirkan 

dan dipertimbangkan bahwa gubernur bukan sultan. Bagaimana 

meningkatkan kinerjanya? 
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h) Jumlah institusi pendidikan tidak berkorelasi dengan pemeliharaan dan 

pengembangan budaya.  

 

Penilaian relasi Politik lokal terhadap Efektivitas Pemda yang dinyatakan 

oleh komponen Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah adalah meliputi:   

a) Fenomena umum SDM aparatur masih belum atau jauh dari harapan. 

Sementara Anggota DPRD masuk menjadi anggota  dewan sudah 

memiliki hutang, sehingga mencari-cari pekerjaan untuk kegiatan 

penghasilan rumah tangga. Kondisi tersebut memberikan kecenderungan 

Kinerja DPRD yang kurang optimal  

b) Efektifitas Pemda dipertanyakan karena meningkatnya masalah dinamika  

yang dikaitkan hubungan antaragama. Semakin munculnya kristalisasi 

nilai-nilai keagaman, dan identitas local  

c) Apabila dilihat dari segi fisik Perkembangan pembangunan sudah cukup 

optimal, namun perlu dicermati kondisi psikis masyarakat khsususnya 

pada fenomena kerusuhan social 

d) Secara umum masyarakat Sulteng memiliki motivasi tinggiuntuk 

membangun sulteng. Kondisi ini perlu terus dipelihara dengan 

meningkatkan keharmonisan elemen masyarakat dan peran kelembagaan 

local  

e) Potensi kerusuhan atau kerawanan social dapat dianalisis dari tingkat 

keberhasilan Pembauran. Intensitas atau frekuensi yang tinggi pada 

kerusuhan antar masyarakat tidak terjadi di banyak tempat. Potensi/actual 

keamanan yang rendah umumnya terkait dengan kondisi atau dinamika di 

Poso. Perliu dipertimbangkan strategi pembangunan khusus dalam 

menangani daerah tersebut 

f) Tingkat keberhasilan pembauran masyarakat juga mencerminkan 

efektivitas kepemimpinan daerah   

 

Selanjutnya penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh komponen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh:   
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a) Terdapat perkembangan atau kemajuan cukup signifikan pada aspek-aspek 

social, politik, ekonomi maupun kebudayaan dari masyarakat Aceh  

b) Otoda memberikan fasilitasi dan ruang lebih luas pemberdayaan 

masyarakat, penganggaran yang memadai dan pembangunan masyarakat 

lokal dan sumberdaya alam  

c) Implementasi otoda sudah cukup baik, perlu memperkuat kapasitas dan 

motivasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan . 

d) Perlunya komitmen pemerintah Pusat dalam menjalankan kebijakan 

khususnya yang terkait dengan daerah, transfer kewenanagan dan finansial 

terhadap daerah. 

 

4.3.3. Unsur/Komponen Masyarakat  

Berikut penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh komponen masyarakat dan kelembagaan masyarakat DIY:   

a) Peningkatan eskalasi dari orba ke orde reformasi. Adanya keragaman 

keagamaan , keberatan terhadap kehadiran tempat ibadah. Pengkajian 

terhadap efektifitas SKB. 

b) Perlunya penguatan atas sanksi terhadap kelompok masyarakat yang 

mengganggu ketertiban. Selain itu diperlukan upaya meningkatkan 

Fasilitas kelembagaan masyarakat yang memfasilitasi upaya persatuan di 

masyarakat (FKUB), sehingga pendidikan agregasi politik berjalan lebih 

optimal. Ada pergub pembentukan FKUB. Rekomendasi Pendidirian 

bangunan ibadah ada di FKUB. Permohonan diajukan bupati maksimal 90 

hari maka ijin pelaksanaan dapat disetujui. 

c) Kebudayaan perlu digunakan sebagai strategi mendamaikan antar ummat 

beragama. Selain itu Masih banyak konflik lahan , adanya alih fungsi 

lahan, tidak ada mediasi terhadap pemerintah  

d) Efektivitas dapat diukur: (1) sejauhmana substansi aturan tumpang tindih, 

(2) struktur SDM, (3) kultur . Ketiganya semua lemah. 

e) Catatatn LSM, legislasi 15 raperda yang selalu dihasilkan. Turunan 

raperda dari keistimewaan yogya. Catatan positif, adanya lembaga 

ombudsman. 
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f) Kinerja pemerintah cukup baik.Lembaga ombudsman pertama di 

Indonesia. Dorongan dari masyarakat sipil ke gubernur. Rata-rata 

pengaduan ke LOD 150 pertahun , 1 periode 3 tahun. Rata-rata pengaduan 

1200,  tingginya pengaduan utamanya terkait dengan program yang 

disampaikan pusat. Semangat yang berbenturan antar daerah dan pusat. 

g) Kebijakan adalah yang dilakukan dengan yang tidak dilakukan. 

Pemerintah melakukan pembiaran merupakan kebijakan  

h) Fasilitasi pendidikan tinggi untuk mengurangi pekerja ke sector informal 

perlu dilakukan DIY 

i) Saat ini Gubernur tidak bisa mengintervensi Polda. Kondisi ini diduga 

berkontribusi terhadap masalah-masalah ketertiban masyarakat dan juga 

gesekan antar masyarakat yogya dengan masyarakat papua yang tinggal di 

Yogya. 

j) Raperda pelayanan public belum ada di propinsi DIY. Implementasi dari 

perda belum terlaksana, terkait dengan konstrain kelembagaan. 

 

Selanjutnya penilaian relasi Potikal terhadap Efektivitas Pemda yang 

dinyatakan oleh komponen masyarakat dan kelembagaan masyarakat Sulawesi 

Tengah:   

a) Masih banyak konflik lahan, adanya alih fungsi lahan, tidak ada mediasi 

terhadap pemerintah  

b) Perlunya Penguatan leadership untuk lelembagaan masyarakat maupun 

kelembagaan pemerintah. 

c) Permendagri  terkait dengan realisasi pada pelayanan terpadu kecamatan 

perlu diefektifkan, dengan kemampuan menterjemahkan regulasi yang 

mampu memfasilitasi peran di tingkat daerah 

d)  SDM pemerintahan belum dinilai memadai, khususnya pemerintahan 

kecamatan. Dinilai belum memiliki kualifikasi kompetensi pemerintahan. 

Belum the right man on the right job, latar belakang pendidikan belum 

memadai dijadikan dalam pertimbangan rekruitmen. Berdampak pada 

efektifitas peran pemda.  
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5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
5.1 Kesimpulan  

Indonesiatelah mengalami suatu perubahan sistem politik dari yang 

bercorak otoritarian ke pada corak yang lebih  demokratis. Dalam konteks ini 

perubahan sistem politik membawa perubahan signifikan dalam peran-peran 

institusi lokal, interaksi antara institusi lokal, dan proses pembangunan dalam arti 

luas. Perubahan sistem politik juga mewarnai dinamika politik lokal yang 

berkembang dan tumbuh dalam konteks keberagaman kelokalan atau kedaerahan 

dan kerangka politik nasional. 

Politik lokal era orde baru sangat minim memperoleh ruang tumbuh 

disebabkan pendekatan sentralistik rezim berkuasa yang menerapkan demokrasi 

semu. Instrumen pemilihan kepala daerah sangat rentan diintervensi kekuatan 

politik nasional, lembaga kepresidenan, dan pendekatan  represif. Kepemimpinan 

daerah sebagai salah satu representasi lokal tidak lahir sebagai pola regenerasi 

putra daerah yang memiliki kualifikasi kepemimpinan yang berorientasi kepada 

pelayanan masyarakat, akan tetapilebih banyak sebagai representasi kedekatan 

dengan penguasa di tingkat nasional dan cenderung secara masif melembagakan 

kebijakan nasional tanpa atau kurang memfasilitasi kebutuhan daerah sebenarnya. 

 Politik lokal era Reformasi lebih memperoleh ruang gerak yang lebih luas 

disebabkan oleh implementasi desentralisasi yang hakekatnya adalah politik 

pemberdayaan daerah dengan mengafirmasi keberagaman dan potensi daerah. 

Pemilihan kepala daerah meskipun secara faktual masih banyak dipengaruhi oleh 

dinamika politik nasional, tetapi secara keseluruhan telah memberikan ruang besar 

kepada partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Pilihan masyarakat 

sebagai wujud kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Selain itu 

terdapat pengakuan atas eksistensi dalam rekruitmen kepemimpinan daerah 

melalui jalur independen, tanpa khawatir terhadap kekuatan atau hegemoni parpol 

atau elit politik nasional. Era reformasi dengan implementasi desentralisasi telah 

memberikan suatu gambaran struktur baru dari konteks politik lokal sebagai 
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akibat perubahan sistem politik dan memberikan pengaruh terhadap efektivitas 

pemda.  

 Pengertian efektifitas Pemda merujuk kepada: (1) makna kehadiran 

pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan (2) pelaksanaan 

fungsi-fungsi kepemerintahan dalam menjalankan peran. Makna politik lokal juga 

bervariasi. Pada konteks ini Politik local diterjemahkan pada dua hal: (i) institusi 

local pembentuk dinamika politik yakni DPRD, Pemda, Parpol, Kelompok 

kepentingan, dan Media Massa, (ii) Dinamika peran yang dimainkan sehingga 

membentuk iklim politik dalam ruang daerah.  

Ruang yang lebih bebas dan partisipasi serta dukungan masyarakat yang 

semakin meningkat cenderung memberikan fasilitasi bagi penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang efektif. Politik lokal telah berkembang dan meningkatkan 

edukasi politik terhadap masyarakat. Hal tersebut menjadikan institusi pemerintah 

daerah dapat menjalankan perannya lebih efektif. Beberapa dinamika tersebut 

memberikan trend perkembangan yang positif. Namun demikian perkembangan-

perkembangan positif tersebut masih menyisakan beberapa kelemahan dalam 

praktek tata pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas memfasilitasi 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa kelemahan tersebut 

adalah: 

 

a) Dinamika persoalan kepemilikan hak atas tanah pada kelompok etnis 

tertentu dan terkait dengan regulasi yang sudah ada. Hal ini juga dikaitkan 

dengan Dinamika hubungan antar suku khususnya masarakat luar daerah 

(lokal) yang dianggap belum final, beberapa kasus yang mencuat adalah 

interrelasi masyarakat papua dengan masyarakat yogya pada umumnya, 

dan beberapa kasus seperti penghinaan terhadap masyarakat Yogyakarta. 

Terdapat beberapa kasus pembebasan lahan dan dan beberapa sector 

perekonomian masyarakat yang memunculkan gesekan antar aparatur 

pemda dengan masyarakat. 

b) Semakin terbuka masyarakat terhadap interaksi dengan masyarakat lain 

memberikan kekhawatiran adanya penggerusan budaya lokal. Hal ini 
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dikhawatirkan kontraproduktif terhadap upaya untuk meningkatkan daya 

saing dan upaya mencapai IPM yang terus meningkat 

c) Masih mengemukanya persoalan-persoalan intoleransi dan dan “gesekan” 

antar ummat beragama yang memerlukan penanganan yang intensif 

d) Masih minmnya kapasitas pelayanan di tingkat pemerintahan terendah 

yaitu desa. Pelayanan aparatur desa yang belum maksimal, dan berpotensi 

mengganggu kinerja perekonomian masyarakat.  

e) Pengembagan SDM, dan rekruitmen kepemimpinan yang seharusnya 

secara alamiah dapat di lakukan oleh parpol atau kelembagaan masyarakat 

lainnya namun belum berkembang secara maksimal. 

 
 
5.2 Rekomendasi  

Secara keseluruhan diperlukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh dalam 

menerapkan desentralisasi sebagai kerangka logis menumbuhkan politik lokal 

yang mampu memfasilitasi peran Pemda yang semakain efektif. Terkait kondisi 

tersebut maka perlu upaya untuk meningkatkan mutu politik lokal memlalui 

beberapa arah kebijkan berikut:  

a) Perlunya penguatan pemahaman terhadap penerapan desentralisasi 

simetris dan asimetris oleh daerah sehingga tetap berfokus pada upaya 

mensejahterakan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan RI dan 

menjalin hubungan harmonis dengan daerah 

b) Perlunya pemerintah melakukan upaya harmonisasi antara Undang-

Undang maupun peraturan legal formal lainnya sehingga desentralisasi 

dapat berjalan lebih baik dan memfasilitasi dinamika politik lokal yang 

kuat. 

c) Perlunya meningkatkan harmonisasi kerjasama antar daerah dengan 

mensinergikan pada upaya-upaya meminimalkan ego sektor di tingkat 

daerah maupun pemerintah pusat. 

d) Perlunya memfasilitasi regulasi yang lebih tepat dan terpadu dalam 

mengatasi masalah-masalah pembangunan terkait dengan hak kepemilikan 

atas tanah di daerah serta peran institusi politik lokal dalam memediasi 

potensi kelembagaan lokal atas sumberdaya lokal 



44 
 

e) Perlu memperkuat peran-peran kelembgaan lokal yang memberikan peran 

dan pengaruh terhadap toleransi antar pemeluk kepercayaan sekaligus 

secara simultan meminimalkan idiologi politik lokal yang ekstrem 

berdasarkan kepercayaan tertentu dan bersifat intoleran 

f) Perlunya Meningkatkan kapasitas institusi lokal yang membentuk struktur 

politik lokal pada aspek kapasitas Kepelayanan, Kewenangan, 

Pengembangan SDM, Kaderisasi & Kepmimpinan. Mengembangkan nilai, 

Mengalokasikan Sumberdaya, dan Akuntabilitas 

g) Perlunya menyusun kembali upaya meningkatkan kualitas politik lokal 

dalam mendorong efektifitas pemerintahan daerah dengan memaksimalkan 

pembelajaran yang positif dari Pemda yang telah cukup baik 

melaksanakan kepelayanan kepada masyarakat 
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