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Akhirnya, setelah melalui berbagai proses, edisi perdana Majalah Info
Otonomi Daerah sampai ke tangan pembaca di seluruh tanah air. Majalah ini
adalah komitmen Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan
informasi terkait otonomi daerah yang lebih komprehensif, mendalam, dan
tentunya beragam.
Pada edisi pertama ini majalah Info Otda menurunkan dua rubrik utama
yaitu Info Utama yang mengulas konsep dan gagasan otonomi daerah dalam
Nawacita dengan mengambil tajuk “Otonomi dalam Nawacita”. Rubrik kedua
terkait persiapan menuju Pilkada serentak yang dikemas dalam rubrik Liputan
Khusus. Pada rubrik Info Utama disajikan fakta bahwa penerapan otonomi
daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak bernama Nusantara, kerajaan
Majahapahit telah mempraktekkan prinsip-prinsip otonomi. Praktik otonomi
terus diimplementasi sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Pasang surut
implementasi otonomi daerah inilah yang dikupas pada laporan pertama rubrik
ini. Ulasan selanjutnya adalah bagaimana konsep dan implementasi otonomi
daerah dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Bahasan dimulai dari konsep asimetris
hingga posisi otonomi daerah dalam jargon membangun Indonesia dari pinggiran.
Sementara Liputan Khusus mengulas secara komprehensif perjalanan
penyelenggaran Pilkada serentak mulai dari regulasi hingga persiapan substansi
dan teknis. Di dalamnya diuraikan bagaimana perjalanan akhirnya Pilkada
serentak dengan format dipilih langsung oleh rakyat akhirnya diputuskan menjadi
pilihan akhir oleh DPR dan Pemerintah.
Pada edisi perdana kali ini juga ditampilkan wawancara khusus dengan
Dirjen Otonomi Daerah yang baru Sumarsono tentang pandangannya terkait
peran direktorat yang dipimpinnya dalam mewujudkan cita-cita Nawacita serta
terobosannya dalam mengimplementasikan otonomi daerah ke depan.
Selain rubrik utama, majalah Info Otda juga menampilkan ragam informasi
yang menarik untuk dibaca. Semoga apa yang tersaji di majalah ini menjadi
pengaya khazanah dan wawasan kita.
Selamat membaca.
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DESTINASI 42
Menapaki Keindahan
Danau Toba
Danau Toba memang salah
satu wisata alam menakjubkan.
Udara sejuk nan menyegarkan
dengan panorama hamparan
air jernih membiru berpadu
dengan pegunungan hijau
yang menawan. Danau unik
ini berada 900 meter di atas
permukaan laut itu.

INFO UTAMA

11

OTONOMI DALAM NAWACITA
Mengulas visi misi dan program aksi otonomi daerah
pemerintahan Joko Widodo.

POTENSI DAERAH 28
Tuban, Kota Seribu
Koperasi
Di koperasi, setiap orang
dapat masuk menjadi anggota
meski tergolong ekonomi
lemah. Karena itulah, dia
mendorong agar masyarakat
semakin sadar akan
pentingnya berkoperasi.

LIPUTAN KHUSUS

31

MENUJU PILKADA SERENTAK
OTONOMI UPDATE 48
Menginjak 19 Tahun OTDA
Indonesia menerapkan
kebijakan politik desentralisasi
atau otonomi daerah.
Meski kebijakan otonomi
daerah memiliki sejarah
panjang di Indonesia,
sejak diberlakukannya
Decentralitatie Wet tahun 1903
di zaman Belanda, sejatinya
perhatian pemerintah baru
nyata ketika daerah otonomi
percontohan diresmikan 25
April 1995.
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KOLOM 46

Walau akan diselenggarakan secara bertahap, tetapi
Pilkada serentak menjadi harapan baru dan gerbang
untuk menata kembali pilkada kita yang memang
penuh dengan persoalan, salah satunya biaya
penyelenggaraan yang cukup besar hingga menguras
uang rakyat.
JENDELA
OTONOMI UPDATE
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JOURNEY 44
Menikmati Museum di
Jakarta
Jakarta, kota yang penuh
sejarah. Saat penjajahan
Belanda, Jakarta mempunyai
beberapa nama mulai dari
Sunda Kelapa (sebelum 1527),
Jayakarta (1527-1619), Batavia
atau Jaccatra (1619-1942).
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Desentralisasi Memandirikan dan Mensetarakan

Ketidakberdayaan
ekonomi terjadi akibat
hambatan-hambatan dalam
mengunggulkan kearifan lokal.

jendela

ADEM untuk Dahaga Ilmu Pelajar Papua

A

walnya, Rinat Wandikbo tak
kerasan bersekolah di Jawa.
Rindu sanak keluarga sering
membuncah di dadanya. Belum lagi
kendala Bahasa Jawa yang digunakan
teman sekolahnya sering membuat Rinat
bingung. Namun siswa kelas XII Jurusan
Listrik SMK 2 Purwodadi asal Papua
ini akhirnya menikmati perantauannya
sejak dua tahun yang lalu demi meraih
pendidikan yang lebih layak.
Dulu Rinat harus berjalan kaki
melintasi pegunungan saat menuju
sekolahnya di Wamena, Kabupatan Jaya
WIjaya. Sudah susah payah datang ke
sekolah, kadang guru tak ada. Sekolah
pun belum ada listrik. Berbeda di Jawa,
Rinat bisa lebih fokus bersekolah karena
fasilitas yang lebih memadai.
“Senang
sekolah
di
sini
(Purwodadi). Banyak pelajaran yang
tidak kami peroleh di sana (Papua),” kata
Rinat. Dia berjanji akan bersungguhsungguh belajar agar mampu membuat
usaha di bidang kelistrikan di Papua. Di
tanah kelahirannya, belum banyak orang
yang menguasai listrik.
Sepenggal kisah Rinat merupakan
bukti adanya program Afirmasi
Pendidikan
Menengah
(ADEM).

Putra putri tanah Papua
yang diharapkan dapat
menjadi agen perubahan
yang dapat membangun
Papua dan Papua Barat
menjadi lebih maju.
ADEM sendiri adalah program nasional
percepatan
pembangunan
Papua
melalui aksi afirmatif bagi pelajar Papua
dan Papua Barat untuk melanjutkan
pendidikan ke sejumlah daerah di Pulau
Jawa dan Bali. Program ini bertujuan
mengembangkan Sumber Daya Manusia
di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Setelah mendapatkan pendidikan, putra
putri tanah Papua yang diharapkan
dapat menjadi agen perubahan yang
dapat membangun Papua dan Papua
Barat menjadi lebih maju.
Di tahun 2015 1.407 Anak Asli
Papua lulusan SLTP mulai menuntut
ilmu di SMA yang tersebar di
Kabupaten/Kota pada Provinsi Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi banten dan Provinsi
Bali. ADEM menjadi bukti kehadiran
Pemerintah Pusat mengembangkan
kualitas manusia di Provinsi Papua dan
Papua Barat. Program ini terselenggara
berkat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan didorong Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri.
Di Jawa Timur, para siswa dari Papua
ini bersekolah di SMA dan SMK Kota
Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu,
Kota Malang, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Jember,
Kabupaten Lamongan dan Kabupaten
Malang, sisanya di Yogyakarta. Siswa
yang berasal dari Biak akan mengikuti
program di Jawa Tengah.
Siswa yang berasal dari Merauke
mengikuti program di Jawa Barat.
Mereka akan belajar di 19 SMA/
SMK di Jawa Barat. Lokasi yang
dipilih antara lain Kota Bandung, Kota
Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi,
Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten
Ciamis. Pelajar yang dari Sorong akan
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mengikuti program di Bali sedangkan
yang berasal dari Manokwari akan
mengikuti program di Banten.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Sumarsono
menerangkan
program
Afirmasi
Pendidikan Menengah merupakan
program nasional dalam percepatan
pembangunan Papua yang melibatkan
kerjasama
antara
Kementerian
Pendidikan Dasar Menengah dengan
Kemendagri. Kementerian pendidikan
sebagai penanggungjawab di bidang
pendidikan sedangkan Kemendagri
sebagai kebijakan otonomi khusus.
“Tujuannya
untuk
mencerdaskan
kehidupan bangsa, dengan instrumen
anak asli Papua melanjutkan pendidikan
ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan
Bali,” tutur Sony, panggilan Sumarsono.
Direktur
Penataan
Daerah,
Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi
Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi
mengatakan tujuan ADEM adalah
menciptakan kader-kader penerus
bangsa sebagai agen perubahan untuk
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membangun Papua dengan usaha
melalui pembelajaran dan para siswa
harus mempunyai pola pikir yang baik
dan maju. Dia menuturkan, Pemerintah
mendorong dan memotivasi para peserta
untuk mempunyai mental yang kuat
agar siap ditempatkan untuk menimba
ilmu dimana saja dan menjaga Pancasila.
Harapannya, pelajar asal Papua ini
mampu mensetarakan Papua dengan
provinsi-provinsi lain di Indonesia.
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Program ADEM juga sejalan
dengan Nawacita atau Sembilan Agenda
Prioritas Presiden Joko Widodo yaitu
membangun Indonesia dari pinggiran
dan desa. Program ADEM sendiri sudah
bergulir sejak tahun 2013, pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Artinya, jumlah total peserta ADEM
Papua dan Papua Barat dari tahun 2013
hingga 2015 mencapai 1.407 siswa yang
terbagi menjadi beberapa gelombang
angkatan.
Pelajar ADEM dari Jayapura
Angkatan I berjumlah 127 peserta,
sedangkan angkatan II sebanyak 457
siswa. Manokwari mengirim 166 peserta,
dan Sorong dengan 156 pelajar. Dari
Merauke, sebanyak 258 peserta ADEM
dikirim. Sementara itu, Biak mengirim
253 pelajar untuk program ADEM.
Selama menempuh pendidikan,
ribuan pelajar dari Papua dan Papua
Barat ini akan ditanggung Negara
termasuk biaya hidup. Mereka ada yang
diasramakan, juga ada yang bersama
keluarga asuh yang ditunjuk pihak
sekolah.**

wawancara
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Sumarsono, MDM

Otonomi Dorong

Inovasi dan
Kesejahteraan
P

erjalanan implementasi otonomi daerah yang sudah
hampir menginjak usia dua dekade mengalami
pasang surut. Tak dapat dipungkiri sudah banyak
capaian yang diraih selama implementasi Otonomi Daerah
(Otda) tetapi harus diakui masih sangat banyak tantangan
dan persoalan yang masih menghadang. Masih banyaknya
persoalan yang membelit implementasi Otda inilah yang
melatarbelakangi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla (Jokowi-JK) menjadikan Otda sebagai perwujudan
membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana yang
tercantum pada prioritas ketiga dari Sembilan Agenda
Prioritas (Nawacita).
Amanah ini, sekarang ada di pundak DR. Sumarsono,
MDM yang telah dilantik menjadi Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 1 Juli 2015. Soni,
panggilan akrab Sumarsono, sudah pernah menjabat
berbagai posisi strategis di Kementerian Dalam Negeri.
Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keserasian
Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan
Wilayah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda
Kemendagri. Posisi lain yang pernah dijabat
adalah Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat pada Dirjend Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kemendagri, Direktur
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus di
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Dengan
program yang digagasnya “Trikarya Otda”,
Soni siap memperkuat menjadikan otonomi
daerah sebagai perwujudan membangun
Indonesia dari pinggiran. Berikut petikan
wawancaranya.

Sebenarnya apa itu trikarya?
Trikarya artinya tiga agenda
kerja. Tiga hal strategis yang diilhami
oleh semangat ayo kerja. Pertama,
percepatan
menyelesaikan
peraturan turunan UU 23 Tahun
INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015
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2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ada 29 Peraturan Pemerintah, dua
Peraturan Presiden, enam Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang harus
diselesaikan dan disosialisasikan.
Paling lambat tahun 2016. Kedua,
pengawalan
Pemilihan
Kepala
Daerah serentak 2015, meliputi
269 daerah. Ketiga, konsolidasi
pemantapan dan pengembangan
kinerja Ditjen Otda seperti otonomi
khusus, daerah otonomi baru, sesuai
dengan Nawacita.
Bagaimana peran Ditjen Otda dalam
pemerintahan Presiden Jokowi?
Berangkat
dari
program
Presiden Jokowi, intinya adalah
trisakti dalam membangun Indonesia
selama lima tahun ke depan. Pak
Presiden sudah menjabarkan trisakti
dalam sembilan program prioritas
atau disebut Nawacita. Peran Dirjen
Otonomi Daerah ada di dalam dua
cita, yakni cita kedua dan cita ketiga.
Dua itu adalah membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.
Ketiga, membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daaerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
Apa maksud membangun Indonesia
dari pinggiran bagi Ditjen Otda?
Membangun Indonesia dari
pinggiran membawa konsekuensi
besar bagi kebijakan Ditjen Otda
ke depan. Konsep membangun
Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat desa dan daerah itu
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baru abstraksinya. Detailnya, kita
kuatkan posisi desa, dan daerah.
Desa ditangani oleh Direktorat
Jenderal
Pemerintahan
Desa
sementara memperkuat daerah akan
kami tangani.
Bagaimana
cara
memperkuat
daerah?
Ada dua yang kita perkuat,
pertama yang secara kapasitas
rendah seperti kapasitas sumber daya
manusianya, lembaganya, energinya.
Secara geografis, daerah tersebut
tertinggal dan di wilayah perbatasan.
Kedua, daerah yang secara khusus
memang membutuhkan pelatihan
misalnya penataan daerah untuk
daerah otonom baru, menata daerah
kumuh dan pinggiran. Tugas kami
memberikan
penekanan
pada
pendekatan asimetris desentralisasi
dengan perlakuan khusus.
Mengapa cara asimetris ini perlu?
Ada asumsi yang sebenarnya
betul-betul kami pegang adalah
Indonesia
mempunyai
kondisi
beragam, baik politik, ekonomi,
sosial, budaya, tergantung daerah.
Ini tidak pernah bisa diselesaikan
dengan
seragam.
Membangun
Aceh dengan Papua berbeda
sehingga membutuhkan treatment
yang berbeda. Inilah relevansi
asimetris desentralisasi.
Esensi
dari otonomi adalah inovasi daerah
dan kesejahteraan. Makin kreatif
suatu daerah, makin terdorong
ekonominya. Kita harus bangga
dengan berbagai perbedaan, karena
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itu lah kekuatan bukan keseragaman.
Terkait desentralisasi asimetris,
Apakah nanti ada daerah lain
yang akan mendapatkan otonomi
khusus?
Pengertian asimetris ada dua,
asimetris dari segi wilayah seperti DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, kemudian
daerah otonomi khusus seperti Papua
dan Aceh. Tapi ada juga asimetris
dalam
urusan
pemerintahan,
contohnya di Bali. Kalau mereka
membutuhkan asimetris untuk
daerah pariwisatanya, tak perlu ada
otsus Bali. Artinya kalau izin-izin tak
harus ke Pusat, Bali bisa membuat
sistem sendiri kemudian pusat
memberi kewenangan penuh kepada
Bali. Begitu juga dengan perbatasan
tak perlu membentuk otonomi
khusus, ada urusan-urusan tertentu
yang langsung bisa diselesaikan di
perbatasan tak perlu ke Jakarta. Ke
depan nanti, asimetris desentraslisasi
tak perlu dibentuk otonomi khusus
seperti Yogyakarta, Jakarta, Aceh
atau Papua.
Bagaimana dengan regulasinya?
Mengikuti UU Pemda, tapi
spesifiknya akan diatur di PP.
Misalnya
mengenai
penataan
daerah, seperti pemekaran, memang
tak ada spesifik yang mengatakan
otsus tetapi ada pasal-pasal yang
menyatakan wilayah perbatasan
diterapkan
kebutuhan
khusus.
Basisnya di UU 23 tahun 2014, tapi
pelaksanaanya nanti sesuai PP yang
akan dipergunankan, misalnya

pengganti PP 7 tahun 2008 tentang
urusan tertentu dalam pemerintahan
dan PP Penataan Daerah.
Terkait DOB, ternyata banyak yang
gagal, masuk wilayah tertinggal.
Bagaimana solusinya?
Masalah DOB, ada 80 persen
daerah yang berumur 0-3 tahun
yang kurang berhasil. Tapi kalau
dilihat 0-5 tahun angkanya lebih
bagus lagi, sekitar 60 persen yang
gagal. Mengapa gagal? Pintu masuk
pemekaran ada dua, lewat DPR
dan lewat pemerintah. Pemerintah
sempat memoratorium. Kemarin,
kebanyakan lewat DPR, masuk
lewat jalur politik. Masalah kedua,
ketika lahir siap atau tidak, mereka
harus menjadi daerah otonom.
Mana mungkin bayi lahir langsung
bisa berdiri? Karena itulah solusi ke
depan dengan UU 23 tahun 2014,
kami memperkenalkan dua tahapan
daerah otonom melalui persiapan
sebanyak tiga tahun. Bila setelah
tiga tahun belum siap, diperpanjang
setahun sampai dua kali. Kalau
masih belum siap, kembali ke induk.
Dalam kaitan pembangunan, apa
yang harus dipersiapkan daerah?

Pada pelayanan publik, pada
transparan, pada efisien, efektif,
cepat dan responsif pada kebutuhan
masyarakat yang harus kita reformasi.
Instrumennya,
Kemendagri
membuat direktorat baru yakni
Direktorat Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah
di bawah Ditjen Otda. Direktorat
ini bertugas mereformasi tak hanya
pada kepegawainnya tetapi juga
lembaganya. Caranya sederhana,
mapping urusan pemerintahan, baru
kemudian disusun kelembagaannya
sesuai kebutuhan. Para pegawai
harus punya mental melayani
masyarakat.
Jadi,
penataan
kelembagaan dan kepegawaian di
daerah untuk mendukung kinerja
pelayanan publik yang lebih baik
dengan melakukan pemetaan urusan
pemerintahan.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di semua daerah, nanti seperti apa?
Intinya,
sebuah
metode
pelayanan publik agar lebih efisein
dan efektif sehingga tak perlu
mengurus ke banyak kantor.
Masyarakat diringankan dengan
cukup datang satu kantor semua
selesai lewat standar pelayanan

DR. SUMARSONO, MDM
l NIP : 19590222 198503 1 001 l Lahir : Tulungagung, 22 Februari 1959
l Pangkat : Pembina Utama Madya (Gol. : IV/D) l Pendidikan : 1. Doktor (S3)
Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2. Pasca Sarjana (S2) Manajemen
Pembangunan The Asian Institute of Management (AIM) Filipina, 3. Strata 1 (S1) Fisipol/
Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
Pak Soni, demikian sapaan akrabnya, dilantik Eselon 2 pada usia
yang terbilang muda (42 tahun).
Berbagai jabatan strategis yang sempat dipegang, antara lain Direktur Keserasian
Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah dan Sekretaris Direktorat
Jenderal Bangda Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat pada Direktorat Jenderal PMD Kemendagri, Direktur Penataan Daerah
dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri, dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas
Wilayah Negara (BNPP) dan Ketua TIM DELAPAN, sebuah tim yang menggodok sejumlah
produk kebijakan semisal Grand Design Pengelolaan Perbatasan Negara, Rencana Induk
Pengelolaan Perbatasan Negara.
Salah satu derivat dari pemikiran strategiknya adalah pengembangan manajemen lintas
batas negara (TASBARA) dan garda batas. Terhitung sejak 1 Juli 2015, Bapak Sumarsono
menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang merupakan hasil seleksi
terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tahun 2015.

minimum yang lebih cepat, tiga bulan
bisa menjadi tiga hari. Sebenarnya
PTSP ini adalah sebuah gagasan
yang efektif dan postif namun dalam
pelaksanaan masih membutuhkan
mentalitas pegawainya. Rekultur
organisasi
diperlukan
karena
mengubah pegawai dari yang semula
dilayani menjadi melayani itu tidak
mudah. Jadi PTSP itu akan berhasil
kalau ada reorientasi mental pegawai
sekaligus
membangun
kultur
pelayanan.
Konsep apa yang sebenarnya ingin
dibangun pemerintah pusat dengan
daerah?
Terilhami dari sebuah keinginan
untuk mewujudkan misi Poros
Penyelenggaraan Pemerintah dari
Presiden sampai ujung ke bawah
desa. Jadi tak boleh dipotong-potong,
harus tegak lurus. Dulu, hanya sampai
gubernur, bupati tak ada hubungan
sehingga sulit diundang. Akibatnya
kecamatan dan desa terganggu. Ini
harus tegak lurus sehingga perlu
ditegakkan. Nah, sebenarnya kami
ingin mengembalikan poros ini,
Kemendagri sebagai leading untuk
membangun poros ini .
Mengapa perlu membangun poros
ini?
Karena otonomi kita berbeda
dengan otonomi Amerika yang
federal. NKRI kita satu, baru dibagibagi. Maka wajar berdasarkan
UUD 45, Presiden diwakili oleh
gubernur, sebagai yang mewakili
dan diwakili. Sebagai gubernur
adalah wakil pemerintah pusat di
daerah. Rapat koordinasi bertujuan
mewujudkan siapa yang mewakili
dan diwakili. Misi utama rakor
adalah memperkuat hubungan
pusat dan daerah dimana gubernur
sebagai wakil, yang kedua adalah
membangun poros pemerintahan
yang kuat sehingga koordinasi bisa
dilakukan.
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info utama

Otonomi
dalam
Nawacita
10
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Entah bagaimana caranya/Desalah masa depan kita
Keyakinan ini datang begitu saja/Karena aku tak mau celaka
Desa adalah kenyataan/kota adalah pertumbuhan
Desa dan kota tak terpisahkan/Tapi desa harus diutamakan

K

ata-kata di atas adalah penggalan lirik lagu berjudul
Desa yang dinyanyikan musisi lagendaris Iwan Fals.
Lagu yang terdapat di album Manusia Setengah Dewa
dan diciptakan Iwan Fals pada 2004 lalu ini menggambarkan
kayakinan bahwa kalau Indonesia ingin maju, bangunlah
terlebih dahulu desa. Indonesia bisa jaya, kalau pembangunan
dimulai dari pinggir (desa) bukan dari tengah (kota). Keyakinan
inilah yang sepertinya dipunyai Pemerintahan Jokowi-JK yang
kini diberi amanat oleh rakyat mengubah wajah Indonesia.

Jejak Otonomi

Sejak Majapahit
Sejak berna ma Nusantara, jejak otonomi sudah ada di negeri ini.

T

ak lama setelah diangkat
menjadi Perdana Menteri
Majapahit sekitar tahun 1331,
Gadjah Mada berhasil menaklukan
Kerajaan Pasai setelah pertempuran
sengit selama tiga hari tiga malam.
Setelah berhasil mengusai kerajaan di
ujung Pulau Sumatera ini, Majapahit
menunjukkan raja baru, seorang
perempuan bangsawan bernama
Ratu Nur Ilah menggantikan
Raja Pasai Sultan Ahmad yang
melarikan diri saat Majapahit
menaklukan daerahnya. Perisitiwa
penaklukan ini tercatat rapi dalam

Kitab Negarakertagama. Ada kisah
menarik dari penaklukan Majapahit
ini, Ratu Nur Ilah, diberikan hak
otonomi khusus untuk mengelola
negerinya dan mengatur hubungan
dagang dengan pedagang-pedagang
asing.
Pemberian
otonomi
oleh
Majapahit ini dipertegas oleh
Tome Pires penulis dan bendahara
Portugis dan pembantu Afonso
de Albuquerque (pelaut Portugis
terkenal yang berperan dalam
pembentukan
Pemerintahan
Kolonial Portugis di Asia). Dalam

bukunya yang berjudul Suma
Oriental (Dunia Timur) yang salah
satunya bagiannya menceritakan
kondisi Malaka dan India pada
1512 – 1515 Masehi. Mengutip Raja
Majapahit saat itu Tribuana Tungga
Dewi (1328-1350) yang mengatakan,
di pelabuhan Pasai, pedagangpedagang
Jawa
memperoleh
kedudukan istimewa dalam bentuk
pembebasan
dari
keharusan
membayar cukai impor serta ekspor
dan perolehan barang dagangan yang
baik dan menguntungkan.
Raja Majapahit menambahkan,
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meskipun Raja Pasai menjadi
vasal (negara bawahan atau
taklukan) Majapahit, penentuan
kebijaksanaannya dalam bidang
perdagangan diserahkan kepada
Sultan Pasai sendiri. Majapahit
tidak menghapuskan kebiasaan yang
telah lama ada dan telah disepakati
sejak lama antara kedua kerajaan
itu. Pernyataan ini diucapkan Raja
Majapahit menjawab bujukan utusan
Kerajaan Malaka yang hendak merayu
Raja Jawa agar pedagang-pedagang
dari Jawa mau berdagang di Bandar
Malaka, jangan hanya di Pasai.
Memang, setelah berhasil menguasai
Pasai, Majapahit membiarkan Pasai
mengurus dirinya sendiri, termasuk
dalam hal perdagangan. Bahkan,
keakraban dua daerah ini diperkuat
dengan hubungan darah.
Sejatinya otonomi daerah atau
desentralisasi kekuasaan bukan
barang baru lagi di tanah air.
Sejak abad ke 14, Majapahit telah
menerapkan otonomi daerah tak
hanya untuk Pasai tetapi juga untuk
daerah lain. Kerajaan bahari ini
telah membentuk sistem pembagian
teritorial di Majapahit yakni Negara

“

Setelah merdeka,
pemerintah Indonesia
membuat Undang
Undang No 1/1945 yang
mengatur pemerintahan
daerah. Undang-undang
pertama itu menetapkan
Komite Nasional Daerah di
seluruh Kresidenan, kota
berotonomi, kabupaten di
Indonesia, kecuali Surakarta
dan Yogyakarta.

Diorama Mahapatih Gadjah Mada
saat mengucap Sumpah Palapa

12

”

Agung untuk wilayah inti kerajaan,
Manca Negara untuk area yang
masih terpengaruh budaya Jawa yang
biasanya dipimpin oleh keluarga raja.
Sementara layaknya Samudera
Pasai, wilayah Nusantara lain
mendapatkan otonomi yang luas
dan kebebasan internal. Kerajaan
sama sekali tak menempatkan
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birokratnya sebagai perpanjangan
tangan. Majapahit hanya menarik
upeti yang telah ditetapkan setiap
tahun sementara daerah koloninya
merencanakan pembangunan dan
mengatur keuangannya sendiri.
Artinya, Majapahit telah melakukan
desentralisasi administratif dan fiskal
untuk kerajaan-kerajaan kecilnya.
Berlanjut pada Pemerintahan
Hindia Belanda, otonomi daerah
dimulai sejak diterapkannya politik
etis di awal tahun 1900-an. Mengutip
disertasi Effendi Wahyono, otonomi
era kolonial ditandai dengan
desentralisasi keuangan atau Wet
Decentralitatie pada tahun 1903,
kemudian berujung pada kebijakan
pemerintahan daerah baru lewat
Undang-Undang Perubahan tahun
1922. Di tahun itu, Indonesia yang
masih bernama Hindia Belanda,
dibagi dalam provinsi dan wilayah
(gewest).
Wilayah
pertama
adalah
provinsi yang memiliki otonomi dan
dikepalai seorang Gubernur. Daerah
itu hanya ada tiga yakni, Jawa Barat
(1926), Jawa Timur (1929) dan Jawa
Tengah (1930). Sementara gewest

yang lain tak berhak mengatur
wilayahnya sendiri. Sampai 1938,
Hindia Belanda terbagi menjadi
delapan wilayah, tiga otonomi dan
sisanya langsung dipimpin oleh
Gubernemen. Lima wilayah itu
adalah Kesultanan Yogyakarta,
Kesunanan
Surakarta,
Gewest
Sumatera, Gewest Kalimantan,
Gewest Timur besar yang terdiri dari
Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil,
Maluku, dan Irian Barat.
Kebijakan
otonomi
ini
menyebabkan desentralisasi antara
Belanda sebagai negara induk
dengan Hindia Belanda. Pemerintah
Hindia Belanda membentuk sistem
kepengurusan dilakukan oleh orang
Indonesia lewat Volksraad atau
Dewan Rakyat. Inilah yang semakin
memicu keinginan merdeka dari
penjajahan Belanda. Otonomi daerah
merupakan tambahan minyak yang
mengobarkan upaya kemerdekaan.
Setelah merdeka, Pemerintah
Indonesia
membuat
UndangUndang Nomor 1/1945 yang
mengatur Pemerintahan Daerah.
Undang-undang
pertama
itu
menetapkan
Komite
Nasional

Daerah di seluruh Kresidenan, kota
berotonomi, kabupaten di Indonesia,
kecuali Surakarta dan Yogyakarta.
Komite ini memang tak punya suara,
tapi berandil memberikan masukan
kepada kepala daerah mengatur
rumah tangga asal tak bertentangan
dengan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang lebih luas.
Berlanjut pada Orde Baru,
perkembangan otonomi daerah
seperti jalan di tempat. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974
menjadi acuan pelaksanaan otonomi
dengan menintikberatkan pada
desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan tak ubahnya
menjadi menjadi perpanjangan
tangan Pemerintah Pusat. Sementara
untuk kepala daerah, ditunjuk
oleh Presiden atas masukan para
pimpinan DPRD dan Menteri Dalam
Negeri. Nuansa sentralisasi kental
dalam implementasi otonomi daerah
di Orde Baru. Fenomena paling
menonjol adalah ketergantungan
daerah yang relatif tinggi terhadap
Pemerintah Pusat.
Melangkah ke era reformasi
tahun 1998, otonomi daerah

menjadi salah satu tuntutan utama.
Lahirnya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 mengakhiri model
UU Nomor 5 Tahun 1974 yang
sangat sentralistik. Perbedaan yang
mencolok dibandingkan peraturan
sebelumnya, mulai dari pemisahan
tegas antara Kepala Daerah sebagai
eksekutif dengan DPRD sebagai
legislatif.
Pelaksanaan otonomi daerah
juga dilaksanakan secara utuh di
kabupaten maupun kota. Artinya,
tak ada lagi daerah administrasi
atau pemerintah wilayah di atasnya.
Perbedaan otonomi setelah UU
Nomor 22 Tahun 1999 lainnya adalah
provinsi bukan lagi Pemerintah
Atasan dari kabupaten dan kota
dan tak punya hubungan hierarki.
Pemilihan kepala daerah dipilih
oleh DPRD tak seperti sebelumnya
yang ditunjuk Presiden dari usulan
parlemen daerah.
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 kemudian diubah
lewat UU Nomor 32 Tahun 2004.
Otonomi menurut aturan ini adalah
daerah mempunyai hak mengatur
dan mengurus sendiri urusan

Situs peninggalan Kerajaan Majapahit
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pemerintahannya,
memilih
pimpinan daerah, mengelola
aparatur dan kekayaan daerah,
dan memungut pajak daerah dan
retribusi daerah. Pemerintah
Daerah juga mendapatkan bagi
hasil dari pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di wilayahnya
serta
mendapatkan
sumbersumber pendapatan dan hak lain
yang sah sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangundangan.
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 ini juga membawa angin
perubahan dalam pemilihan kepala
daerah. Kebijakan pemberlakuan
otonomi membuat setiap daerah
memiliki kewenangan yang cukup
besar dalam mengambil keputusan
yang dianggap sesuai. Sejak tahun
2005, kepala daerah mendapat
legitimasi lebih kuat dibanding saat
dipilih oleh anggota DPRD karena
melibatkan
partisipasi
rakyat.
Tentunya kepala daerah hasil pilkada
langsung ini membuahkan harapan
yang cukup besar bagi masyarakat,
yaitu kesejahteraan yang akan makin
meningkat.
Seiring dengan perkembangan
Pemerintahan
Indonesia,
permasalahan otonomi daerah
semakin kompleks. Awal 2012,
Pemerintah melalui Kementerian
Dalam Negeri mengajukan usulan
revisi UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Usulannya, UU Nomor 32 Tahun
2004 itu dipecah menjadi tiga
rancangan undang-undang yakni
tentang Pemerintah Daerah sendiri,
pemilihan kepala daerah, dan
Pemerintah Desa.
Rancangan
Undang-Undang
tentang Desa telah disahkan menjadi
UU Nomor 6 tahun 2014. Aturan
ini membuat desentralisasi tak
hanya terjadi di kabupaten atau
kota saja, tetapi juga menyasar
14

“

Kebijakan pemberlakuan
otonomi membuat
setiap daerah memiliki
kewenangan yang cukup
besar dalam mengambil
keputusan yang dianggap
sesuai.

”

desa. Otonomi ini membuat desa
memiliki hak untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal usul, adat istiadat,
dan nilai sosial budaya masyarakat.
Desa juga berhak menetapkan dan
mengelola kelembagaan, keuangan,
serta sumber pendapatannya.
Untuk pemerintahan daerah,
diatur
dalam
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini
memberikan wewenang kepada
Pemerintah Daerah atas urusan
pemerintah konkuren, sedangkan
Pusat mempunyai kewenangan
absolut. Urusan pemerintahan
konkuren terdiri dari urusan
wajib
dan
pilihan.
Urusan
pemerintahan wajib terbagi lagi
menjadi urusan pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pelayanan dasar yang wajib
diurus oleh Pemerintah Daerah
adalah
pendidikan,
kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat dan sosial. Sementara
yang wajib namun tak berkaitan
dengan pelayanan dasar yakni tenaga
kerja, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pangan,
pertanahan, lingkungan hidup,
administrasi kependudukan dan
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pencatatan sipil.
Pemerintah
Daerah
juga
wajib menangani pemberdayaan
masyarakat dan desa, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,
perhubungan, komunikasi dan
informatika,
koperasi,
usaha
kecil dan menengah, penanaman
modal, kepemudaan dan olah raga,
statistik, persandian, kebudayaan,
perpustakaan
dan
kearsipan.
Sedangkan untuk urusan pilihan
yang bisa ditangani oleh Pemerintah
Daerah antara kelautan dan
perikanan, pariwisata, pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya
mineral, perdagangan, perindustrian,
dan transmigrasi.
Pecahan UU Nomor 32 Tahun
2004 adalah Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Daerah. Undang-undang
ini sempat menuai polemik dan
perdebatan. Pada 25 September 2014
DPR menggelar rapat paripurna
pengesahan RUU Pilkada. Melalui
lobi politik panjang dan drama walk
out, Paripurna mengesahkan RUU
Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD.
Tepat 2 Oktober 2014, Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
menerbitkan
dua
Peraturan
Pengganti Undang-Undang, Perppu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pilkada dan Perppu Nomor 2 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tepat 20 Januari 2015, Perppu
yang memuat Pilkada langsung itu
disahkan menjadi Undang-Undang.
Apapun perjalanan panjang
otonomi daerah di Indonesia,
hakekatnya
mengharapkan
peningkatan
pelayanan
dan
pemberdayaan masyarakat yang
semakin baik. Harapannya, jangan
sampai hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah, atau antar daerah,
tak terpenuhi. Memang otonomi
daerah masih mereka-reka formula
yang tepat, namun jangan sampai
merusak keutuhan NKRI.

Perjalanan Otonomi Daerah di Nusantara
Abad 8

Mataram Kuno, dikenal mempunyai daerah
otonom sebagai daerah sîma atau daerah
swatantra, atau pada masa yang lebih muda
lagi sering disebut sebagai daerah perdikan
(Schrieke, 1975; Machi Suhadi, 1981).Daerah
ini mempunyai keistimewaan mengatur
wilayahnya sendiri. Penetapan suatu daerah
berstatus otonom sangat ditunggu-tunggu,
sehingga mereka sering berlomba-lomba
untuk memajukan potensi daerahnya agar
dapat memiliki status otonom yang bergengsi
itu.

Abad 14

Majapahit telah membentuk sistem
pembagian teritorial di Majapahit
yakni Negara Agung untuk wilayah
inti kerajaan, Manca Negara untuk
area yang masih terpengaruh budaya
Jawa yang biasanya dipimpin oleh
keluarga raja. Sementara layaknya
Samudra Pasai, wilayah Nusantara lain
mendapatkan otonomi yang luas dan
kebebasan internal. Kerajaan sama
sekali tak menempatkan birokratnya
sebagai perpanjangan tangan.
Majapahit hanya menarik upeti yang
telah ditetapkan setiap tahun sementara
daerah koloninya merencanakan
pembangunan dan mengatur
keuangannya sendiri. Artinya, Majapahit
telah melakukan desentralisasi
administratif dan fiskal untuk kerajaankerajaan kecilnya.
INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015
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Awal Abad 20
atau Kolonial
Belanda

Zaman kolonial Belanda, otonomi daerah
dimulai sejak diterapkannya politik etis di
awal tahun 1900-an, otonomi era kolonial
ditandai dengan desentralisasi keuangan
atau Wet Decentralitatie pada tahun
1903, kemudian berujung pada kebijakan
pemerintahan daerah baru lewat Undang
Undang Perubahan tahun 1922. Di tahun
itu, Indonesia yang masih bernama Hindia
Belanda, dibagi dalam provinsi dan wilayah
(gewest).

Orde Lama

1. UU No. 1 Tahun 1945 : mengatur Pemerintah Daerah, tiga jenis daerah otonomi, keresidenan,
kabupaten, dan kota.
2. UU No. 22 Tahun 1948 : mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis. Ada dua
jenis daerah otonom biasa, dan otonom istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom, provinsi,
kabupaten/kota, desa.
3. UU No. 1 Tahun 1957 : mengatur tunggal yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia
4. UU No 18 tahun 1965 : menganut sistem otonomi seluas-luasnya.
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Orde Baru

UU No. 5 Tahun 1974 : mengatur pokokpokok penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.
Prinsip yang dipakai: bukan otonomi yang
riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang
nyata dan bertanggungjawab. Alasannya,
pandangan otonomi daerah yang seluasluasnya dapat menimbulkan kecenderungan
pemikiran, dapat membahayakan keutuhan
NKRI, dan tidak serasi dengan maksud dan
tujuan pemberi otonomi.

Reformasi

1. UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diubah
melalui UU No. 32 Tahun 2004 : Daerah
mempunyai hak mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya, memilih
pimpinan daerah, mengelola aparatur
dan kekayaan daerah, dan memungut
pajak daerah dan retribusi daerah.
Pemerintah Daerah juga mendapatkan
bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang
berada di wilayahnya serta mendapatkan
sumber-sumber pendapatan dan hak lain
yang sah.

2. Revisi UU No. 32 Tahun 2004, dibagi menjadi tiga
Undang Undang yang kini menjadi UU Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa (otonomi desa),
Kebijakan Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 yang
diubah melalui UU No. 8 Tahun 2015) dan UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Daerah berwenang menangani pemberdayaan
masyarakat dan desa, pengendalian penduduk
dan
keluarga
berencana,
perhubungan,
komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, kepemudaan
dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan.
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eperti biasa, Presiden Joko
Widodo
menggunakan
pakaian andalannya saat
blusukan, kemeja putih dengan
celana hitam. Dia perhatikan seksama
rangka bangunan yang terbuat dari
besi. Sementara di sebelah Presiden
Jokowi, Ketua Kelompok Kerja
Papua Judith Dipodiputro dan Bupati
Jayapura Mathius Awaitouw tampak
menjelaskan proses pembangunan
Pasar Pharaa, pasar percontohan di
Papua yang memadukan pasar dan
terminal.
“Yang paling penting kita
mengharapkan
nanti
semoga
pembangunan Pasar Phara ini tak
meleset. Akhir tahun sudah bisa
selesai, sehingga nanti akhir tahun
2015 saya bisa ke sini lagi,” kata
Jokowi, yang disambut tepuk tangan
dan sorak gembira para pedagang
Pasar Pharaa, Sabtu, 9 Mei 2015.
Selain berkunjung ke Pasar
Pharaa, Presiden Jokowi juga
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melakukan
groundbreaking
pembangunan
fasilitas
Pekan
Olahraga Nasional Tahun 2020,
peresmian Institut Pemerintahan
Dalam Negeri Kampus Jayapura, dan
melakukan peletakan batu pertama
Jembatan Layang Hamadi-Holtekam.
Semua proyek ini melibatkan
Pemerintah Daerah dan pusat dalam
proses pembangunannya dengan
mempertimbangkan aspek sosial
budaya Papua.
Pemerintah
memang
memandang kearifan lokal dan
karakteristik unik sosial budaya
yang berkembang di Tanah Papua
sebagai modal sosial, sekaligus
modal kultural dan modal spritual
dalam pembangunan.
Sebagai
terobosan berbasis sosial budaya,
Pemerintah Pusat dan Daerah Papua
membangun lima kawasan strategis.
Tak hanya memandang aspek sosial
budaya lokal, pembangunan Papua
dilandasi pada Undang-Undang No.
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21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua ini
mendapatkan
afirmasi
khusus
mulai dari pemasukan penerimaan
negara hingga akses pendidikan dan
kesehatan. Inilah otonomi khusus
yang diterapkan di Papua, berbeda
dengan daerah lain.
Otonomi
khusus
atau
desentralisasi asimetris, sejatinya
sejalan dengan komitmen dokumen
visi, misi, dan program aksi
sembilan agenda prioritas atau
Nawacita. Poin ketiga Nawacita
menjelaskan rencana Jokowi-Jusuf
Kalla memperkuat daerah-daerah
dan desa untuk membangun
Indonesia dari pinggiran. Poin ini
juga tercermin dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.
RJPMN 2015-2019 menjelaskan
pembangunan Indonesia diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat.
Caranya
melalui
peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat dalam
pembangunan. Langkah awal yang
akan digunakan Pemerintah adalah
dengan meletakkan dasar-dasar
kebijakan desentralisasi asimetris
berupa pelaksanakan kebijakan
keberpihakan kepada kawasan
perbatasan dan pulau-pulau terluar,
daerah tertinggal dan terpencil, desa
tertinggal, dan daerah-daerah yang
kapasitas pemerintahannya belum
cukup memadai dalam memberikan
pelayanan publik.
Ada sejumlah langkah konkret
yang dilakukan untuk membangun
desentralisasi asimetris. Dimulai dari
daerah perbatasan, Pemerintah akan
membangun dengan pendekatan
keamanan
dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
Pembangunan akan difokuskan
pada 187 kecamatan lokasi prioritas
di 41 kabupaten/kota dan 13
provinsi. Bentuknya mulai dari
pembangunan kawasan ekonomi
berbasis potensi lokal, peningkatan
sumber daya manusia, membuat
jaringan transportasi darat, laut, dan
udara yang mengoneksikan pusat
kegiatan nasional di kabupaten dan
provinsi dengan desa desa di daerah
perbatasan.
Tak hanya itu, di seluruh
daerah perbatasan akan dibangun

“

Papua dan Papua Barat
kembali menjadi sumber
perhatian di sini. Selain
pemberdayaan ekonomi,
akses pendidikan dan
kesehatan di wilayah
terisolir, sejumlah
pembangunan infrastrur
transportasi juga akan
difokuskan untuk membuka
daerah terpencil.

”

akses
energi
dan
teknologi.
Sistem keamanan di perbatasan
juga semakin diperketat sembari
melakukan penegasan batas wilayah
negara di darat dan laut melui
proses Pra-investigation, refixation,
maintanance (IRM), pelaksanaan
IRM.
Contoh program untuk wilayah
perbatasan yang sudah berjalan
adalah listrik untuk 47 wilayah
perbatasan. Misalnya saja Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat, yang
berbatasan
dengan
Serawak,
Malaysia. Saat ini hanya 11 dusun di
Kecamatan Entikong dan Sekayam

yang belum dialiri listrik dari total
90 dusun di Kabupaten Sanggau.
Daerah ini sedang mengembangkan
pembangkit listrik tenaga mini hydro.
Untuk
daerah
tertinggal,
Pemerintah
merencanakan
pegurangan
kesenjangan
pembangunan
antara
daerah
tertinggal dengan daerah maju
pada 122 kabupaten tahun 20152019. Caranya, pengembangan
kawasan ekonomi dengan produk
unggulan. Sejumlah infrastruktur
akan dibangun di kawasan tertinggal
seperti peningkatan akses jalan,
jembatan,
pelabuhan,
serta
pelayanan penerbangan perintis dan
pelayaran perintis. Tentunya diiringi
dengan peningkatan sumber daya
manusia setempat.
Papua dan Papua Barat
kembali menjadi sumber perhatian
di sini. Selain pemberdayaan
ekonomi, akses pendidikan dan
kesehatan di wilayah terisolir,
sejumlah pembangunan infrastrur
transportasi juga akan difokuskan
untuk membuka daerah terpencil.
Jalan Trans Papua sepanjang 6000
kilometer yang menghubungkan
seluruh kabupaten di Provinsi Papua
Barat dan Papua, ditargetkan akan
selesai pembangunannya pada 2017.
Pemerintah siap membangun jalur

Agenda Prioritas Otonomi Daerah
RJPMN 2015-2019
1. Desentralisasi Asimetris
2. Reposisi gubernur
3. Rezim desentralisasi
4. Reformasi hubungan pusat-daerah
5. Penataan daerah baru
6. Reformasi keuangan daerah
7. Reformasi pelayanan publik
8. Melaksanakan UU Aparat Sipil Negara
9. Kewarganegaraan dan kependudukan
10. Pembinaan dan pengawasan daerah

UU 23 Tahun 2014
1.Otonomi daerah seluas-luasnya
2. Pembagian urusan pusat dan daerah
3. Asimetris urusan dan kelembagaan daerah
4. Status ganda daerah (administratif dan otonom)
5. Penataan daerah
6. Kewenangan laut dan kepulauan
7. Peran gubernur
8. Inovasi daerah
9. Pembinaan dan pengawasan daerah
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kereta api sepanjang 390 kilometer
dari Sorong hingga Manokwari.
Sedangkan peletakan dasar
desentralisasi asimetris di daerah
perdesaan, pemerintahan Jokowi
berkomitmen mengurangi jumlah
desa tertinggal sampai 5.000 desa dan
meningkatkan jumlah desa mandiri
sedikitnya 2.000 desa. Sejumlah solusi
telah disiapkan, antara lain seperti
pemenuhan standar minimum
dengan
peningkatan
fasilitas
pemukiman, ketersedian tenaga
medis dan pengajar, meningkatkan
ketersediaan prasarana pengairan,
listrik
dan
telekomunikasi.
Penanggulangan kemiskinan dengan
fasilitas pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa, pembinaan usaha
kecil, dan pengembangan ilmu
pengetahuan serta teknologi tepat
guna.
Untuk daerah otonom baru,
penataan perlu dilakukan agar
mampu meningkatkan ksejahteraan
rakyat dan memperkuat demokrasi
lokal. Tujuannya, agar kinerja daerah

20

otonomi bisa ditingkatkan, mampu
menyelesaikan masalah pengalihan
aset daerah dan batas daerah, serta
menambah dukungan regulasi dan
kebijakan dalam pembentukan,
penghapusan dan penggabungan
daerah serta Desain Besar Penataan
Daerah.
Saat ini, banyak daerah yang
melakukan
pengajuan,
namun
tidak
berhasil
meningkatkan
kesejahteraan. Hal itu bisa dilihat
dari jumlah Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di wilayah tertentu yang malah
turun sejak dilakukan pemekaran.
Berdasarkan data dari Kementerian
Dalam Negeri tercatat ada 70 persen
lebih dari daerah otonom baru gagal.
Karena itulah, sejumlah strategi
perlu diterapkan penguatan regulasi
dan kebijakan penataan daerah,
pengembangan pedoman daerah
persiapan, penggabungan serta
penghapusan daerah, peningkatan
kapasitas DOB dan penyelesaian
masalah aset daerah dan batas
wilayah.
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Intinya,
desentralisasi
asimetris yang dikonsepkan dengan
membangun dari pinggiran berarti
afirmasi untuk mendorong kegiatan
yang selama ini kurang diprioritaskan
Pemerintah. Jika daerah perbatasan,
tertinggal, usaha kecil, dan desa-desa
terdorong kemajuanya, sekaligus
akan mendorong perkotaan, industri
menengah dan besar, serta aktivitas
ekonomi modern.
Otonomi daerah dan otonomi
khusus
yang
mencerminkan
Nawacita ini ternyata selaras dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
Nawacita pemerintahan Jokowi dan
UU No. 23 Tahun 2014 sama-sama
ingin memperkuat daerah lewat
pemerintahan otonomi. Keunikan
daerah
diakomodasi
dengan
kebijakan mendorong kreativitas,
potensi dan keunggulan lokal untuk
menyiasati ketertinggalan. Namun
tentunya, daerah perlu mendapatkan
pembekalan
dan
peningkatan
kapasitas kelembagaan, aparatur,
fiskal, dan keuangan.

info utama

Asa Desentralisasi Asimetris
“Ka mi akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dala m kerangka Negara Kesatuan. Ka mi akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi
asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional
Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global,
dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belu m cukup memadai dala m
memberikan pelayanan publik,” –Visi Misi Jokowi - JK
Desentralisasi Asimetris dalam
Nawacita yang kemudian dijabarkan
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 menekankan perlunya
pembangunan yang dimulai dengan
meletakan dasar-dasar kebijakan
desentralisasi
asimetris
yaitu
dengan melaksanakan kebijakan

keberpihakan (affirmative policy)
kepada daerah-daerah yang saat ini
masih tertinggal, terutama : kawasan
perbatasan dan pulau-pulau terluar;
daerah tertinggal dan terpencil; desa
tertinggal; dan daerah-daerah yang
kapasitas pemerintahannya belum
cukup memadai dalam memberikan
pelayanan publik. Berikut kami

PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN
1 PERBATASAN
Pengembangan kawasan perbatasan negara yang
selama ini dianggap sebagai pinggiran negara,
diarahkan menjadi halaman depan negara yang
berdaulat, berdaya saing, dan aman.
SASARAN
1. Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi
wilayah,
pintu
gerbang
internasional/pos
pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan
negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap
persiapan pengembangan;

paparkan
sasaran,
arah
dan
kebijakan desentralisasi asimetris
khususnya yang terkait pada prioritas
Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan; Pengembangan Daerah
Tertinggal; dan Pengembangan
Kawasan Perbatasan

2. Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan
pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah
negara dengan 10 negara tetangga di kawasan
perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas
maritim dan sengketa teritorial;
3. Menghilangkan aktivitas illegal fishing, illegal
logging, human trafficking,dan kegiatan ilegal
lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya
maritim dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE);
4. Meningkatnya keamanan dan kesejahteran
masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulaupulau kecil terluar/terdepan;
5. Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan
perdagangan perbatasan dengan negara tetangga,
ditandai dengan meningkatnya perdagangan
INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015
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ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya
kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi
kawasan
perbatasan
negara
berdasarkan
karakteristik wilayah, potensi lokal, dan
mempertimbangkan peluang pasar negara
tetangga dengan didukung pembangunan
infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air,
dan telekomunikasi-informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan
mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan
kawasan perbatasan negara yang berdaya saing
dan berwawasan lingkungan;
3. Membangun konektivitas simpul transportasi
utama pusat kegiatan strategis nasional dengan
desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan
dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan
wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan
nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan
dengan negara tetangga, serta membangun
konektivitas melalui pelayanan transportasi laut
untuk meningkatkan kualitas dan intensitas
pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.
4. Membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan
lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai,
laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non
status dan pelayanan keperintisan;
5. Membangun kedaulatan energi di perbatasan
Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi dan
informasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
6. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas
negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine,
`Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional
dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta
standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan
pengamanan perbatasan laut dan darat, serta
melibatkan peran aktif masyarakat dalam
mengamankan batas dan kedaulatan negara;
8. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut
melalui Pra-investigation, refixation, maintanance
(IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan
diplomasi perundingan yang didukung oleh
kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas
peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;
penyelesaian
status
9. Mempercepat
kewarganegaraan
pelintas
batas
dengan
identifikasi, pendataan, serta verifikasi status
kewarganegaraan masyarakat perbatasan;
10. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di
perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama
sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan
keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
11. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan
pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata
ruang,
termasuk
mendorong
percepatan
penyusunan peraturan perundangan terkait
Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk
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memperkuat kedaulatan negara di udara serta
penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
perbatasan negara;
12. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris
untuk kawasan perbatasan negara dalam
memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar
wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan
negara;
13. Menerapkan kebijakan khusus dan menata
pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di
kawasan perbatasan yang berorientasi pada
kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan
evaluasi; dan
14. Mereformasi pelayanan publik di kawasan
perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan
lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan
melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

2. PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan
pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan
pembangunan, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antara daerah tertinggal dengan
daerah maju pada 122 kabupaten tahun 2015-2019.
SASARAN
1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada tahun
2019;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen
pada akhir tahun 2019;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada
tahun 2019; dan
4. Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten
dapat dientaskan menjadi kategori kabupaten
maju.
Arah kebijakan :
1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk
mempercepat pembangunan, sehingga terbangun
kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah
tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat
semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan
akan aktif dalam membantu pembangunan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas dan infrastruktur penunjang
konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat
pertumbuhan.
Strategi pembangunan :
1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di
daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai
tambah sesuai dengan karakteristik (bioregion)
dan produk unggulan daerah, posisi strategis,

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi
aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses
permodalan, inovasi, dan pemasaran. Promosi
terhadap daerah tertinggal yang memiliki potensi
ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan
lebih intensif;
Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan
daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan
melalui pembangunan sarana dan prasarana
transportasi,
seperti:
peningkatan
akses
jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan
penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola
kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal,
meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan
daerah,
kelembagaan,
dan
keuangan daerah melalui pengembangan pusat
informasi;
Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di
daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan,
kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik,
telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga
kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian
serta pendamping desa di daerah tertinggal;
Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah
tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak
swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah
tertinggal, salah satunya melalui harmonisasi
peraturan perizinan antara pemerintah dan
pemerintah daerah;
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di
daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan
dalam upaya mendukung pembangunan daerah
tertinggal;
Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal
yang sudah terentaskan melalui penguatan
kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan
peningkatan kapasitas SDM;
Mendukung pengembangan kawasan perdesaan
dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan
kesenjangan
antarwilayah.
Dalam
proses
pembangunan ke depan, diharapkan kawasan
transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat
mendukung upaya percepatan pembangunan
daerah tertinggal dan pengembangan kawasan
perdesaan disamping perlu dukungan semua
sektor terkait;
Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas
sektor dalam upaya mendukung pembangunan
daerah tertinggal melalui pengambangan kawasan
perdesaan dan transmigrasi sebagai program
pembangunan lintas sektor;
Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan
Papua Barat, yang difokuskan pada
(i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,
(ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan
kesehatan terutama di wilayah terisolir,
(iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk
membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap

Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah,
(vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi
kemahalan, (vii) pengembangan energi baru
dan terbarukan terutama di wilayah terisolir,
(viii)
penguatan
kelembagaan
percepatan
pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
3. PEMBANGUNAN
Jumlah desa berkembang dengan pesat, dari
72.9441 desa pada tahun 2012 menjadi 74.0932
desa tahun 2014. Upaya mengurangi kesenjangan
antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat
pembangunan desa-desa mandiri serta membangun
keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota
melalui pembangunan kawasan perdesaan.
SASARAN
Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya
2.000 desa.
Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan,
daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulaupulau kecil terluar, tahun 2015-2019 adalah:
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa
termasuk permukiman transmigrasi sesuai
dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
(a) meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
(b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar
serta sarana dan prasarana pendidikan;
(c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta
sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan
ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar
permukiman ke pusat pelayanan pendidikan,
pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan
ekonomi; dan (e) meningkatkan ketersediaan
prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk
di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
(a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta
meningkatkan ketersediaan sarana prasarana
produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen,
pengolahan produk pertanian dan perikanan skala
rumah tangga desa; (b) fasilitasi, pembinaan,
maupun pendampingan dalam pengembangan
usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan
berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
(c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa
dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan
keberdayaan, dan pembentukan modal sosial
budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman
transmigrasi melalui strategi:
(a)
mengembangkan
pendidikan
berbasis
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ketrampilan dan kewirausahaan; (b) memberi
pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan
pemajuan hak-hak masyarakat adat;
(c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan
kelembagaan
kemasyarakatan
desa
dan
kelembagaan
adat
secara
berkelanjutan;
(d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi
masyarakat
termasuk
perempuan,
anak,
pemuda dan penyandang disabilitas melalui
fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
pembangunan desa; (e) menguatkan kapasitas
masyarakat desa dan masyarakat adat dalam
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa
termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
(f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga
kerja (TKI/TKW) di desa.
4. Pengawalan implementasi UU Desa secara
sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui
koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
dengan strategi: (a) konsolidasi satuan kerja lintas
Kementerian/Lembaga; (b) memastikan berbagai
perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan
dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa,
termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
(c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan
bertahap; (d) mempersiapkan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi
pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat
ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan
aparatur pemerintah desa dan kelembagaan
pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui
strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui
fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
(i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan
keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan
penetapan batas desa secara digital; (b) reformasi
pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam
kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
(c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana
pemerintahan
desa;
(d)
mengembangkan
kerjasama antar desa; (e) melaksanakan penataan
desa; dan (f) mengembangkan pusat informasi
desa/balai rakyat.

24

INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang
kawasan perdesaan termasuk di kawasan
transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin
pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan
distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan,
dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan
untuk melindungi lahan pertanian dan menekan
alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
(c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
untuk membebaskan desa dari kantong-kantong
hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan
tentang akses dan hak desa untuk mengelola
sumber daya alam berskala lokal termasuk
pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi
keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan
mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi
pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
(e) menyiapkan dan menjalankan kebijakanregulasi baru tentang shareholding antara
Pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan
sumber daya alam; (f) menjalankan programprogram investasi pembangunan perdesaan
dengan pola shareholding melibatkan desa dan
warga desa sebagai pemegang saham;
(g) merehabilitasi kawasan perdesaan yang
tercemar dan terkena dampak bencana khususnya
di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong
keterkaitan desa-kota dengan strategi:
(a) mewujudkan dan mengembangkan sentra
produksi, sentra industri pengolahan hasil
pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
(b) meningkatkan akses transportasi desa dengan
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi
lokal/
wilayah; (c) mengembangkan kerjasama antar
desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta
termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa,
khususnya di luar Jawa-Bali; dan (d) membangun
agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank
khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
(e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di
perdesaan; (f) mengembangkan komunitas
teknologi informasi dan komunikasi bagi petani
untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya
dalam kegiatan produksi panen, penjualan,
distribusi, dan lain-lain.

kilas daerah

Kalimantan Tengah Sambut
Positif Pembangunan Jalan
Trans-Kalimantan

Pembangunan Jalan Trans-Kalimantan.

P

emerintah daerah mengapresiasi langkah Pemerintah
Pusat membangun ruas jalan Trans-Kalimantan
sepanjang 7.619 kilometer tahun ini. Ruas yang
menghubungkan lima provinsi di Pulau Kalimantan ini
ditargetkan selesai pada 2016. Total dana yang digelontorkan
Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar Rp 1,1 triliun.
Berdasarkan rincian, panjang tersebut membentang
sepanjang 1.204 km di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
mencapai 2.002 km, Kalimantan Timur 1.710 km, kemudian
Kalimantan Utara 585 km, dan di Kalimantan Barat 2.117 km.
Untuk Kalimantan Tengah sendiri, ada tiga tahapan dalam
pembangunan jalan dan jembatan tersebut. Pertama lintas

selatan dari batas Kalbar – Nanga Bulik – Pangkalan Bun –
Sampit – Kasongan – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kapuas
– perbatasan Kalsel.
Kedua, lintas tengah batas Kaltim – Lampeong – Muara
Teweh – Puruk Cahu – Sei Hanyu – Kuala Kurun – Tewah Tumbang Jutuh – Rabambang – Tumbang Samba – Tumbang
Hiran –Tumbang Sanamang – perbatasan Kalbar. Tahap ketiga,
penghubung lintas Palangka Raya – Bukit Batu – Lungkuh
Layang – Buntok – Ampah –Pasarpanas – perbatasan Kalsel
dan Ampah – Patas – Kandui – Muara Teweh.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Leonard
Samuel Ampung, selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan,
Pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) yakni WPS Ketapang – Pontianak – Singkawang Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk
- Sebatik, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan
- Samarinda-Maloy. Termasuk diantaranya, WPS Palangka
Raya – Banjarmasin – Batulicin. Leonard menuturkan RPJMN
2015 -2019 menjelaskan akan membangun kawasan ekonomi
khusus, kawasan industri, dan pusat - pusat pertumbuhan baru
guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran Kalimantan.

Sumatera Selatan Bangun Jaringan Kereta Api Ringan

P

emerintah Sumatera Selatan berencana membangun
jaringan kereta api ringan atau dikenal sebagai
Light Rail Transit atau sering juga disebut “tram”.
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan telah
mempresentasikan rencana pembangunan kepada Presiden
Joko Widodo, sebelum meresmikan jalan tol PalembangIndralaya akhir April lalu.
“Presiden setuju serta menyatakan Pemerintah akan
membantu membiayai pembangunannya,” kata Alex Noerdin,
Senin, 4 Mei 2015. Menurut, Alex, jaringan kereta api
penumpang yang beroperasi dalam Kota Palembang tersebut
akan dibangun dari dari bandara internasional Sultan Mahmud
Badaruddin II Palembang menuju komplek olahraga Jakabaring
Sport City.
Panjang jalur rel tram yang akan dibuat sepanjang 24,5
kilometer dan melintasi 14 halte. Jalurnya seperti jalur rel
monorail yang pernah dirancang, dibangun di atas median
atau tengah-tengah jalan. pembangunan jaringan rel LRT
membutuhkan dana sekitar Rp 350 miliar per kilometer.
Alex mengatakan Presiden setuju dan siap
menganggarkannya dalam APBN 2016. Rencananya, proyek
ini bisa selesai sebelum pelaksanaan Asian Games XVIII 2018.
Selain pembuatan tram, Sumatera Selatan juga menggenjot
pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan.
Dengan transportasi ini, diharapkan mampu mengatasi
kemacetan di kota Palembang.

Untuk pembangunan jalan layang atau fly over di Simpang
Jakabering, Sumatera Selatan, akan diselesaikan paling lambat
akhir tahun 2015. Sedangkan pembangunan jalan tol ruang
Palembang-Indralaya baru mulai dibangun akhir April lalu.
Pembangunan jalan tol pertama di Sumatera Selatan tersebut
membutuhkan dana sekitar Rp 3,4 triliun yang berasal dari
Penyertaan Modal Negara (PMN). Pembangunannya akan
dilakukan BUMN PT Hutama Karya.

kereta api ringan
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Daerah yang akan melaksanakan
RIAU

8 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

KEPRI

1 Pilgub/Wagub
5 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

JAMBI

1 Pilgub/Wagub
4 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

KALTIM

SUMSEL

6 Pilbup/Wabub
3 Walkot/Wawalkot

7 Pilbup/Wabub

KALTENG

KEP BABEL

1 Pilgub/Wagub
1 Pilbup/Wabub

4 Pilbup/Wabub

KALBAR

7 Pilbup/Wabub

SUMUT

17 Pilbup/Wabub
6 Walkot/Wawalkot

SUMBAR

1 Pilgub/Wagub
11 Pilbup/Wabub
2 Walkot/Wawalkot

JABAR

BENGKULU

7 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

1 Pilgub/Wagub
8 Pilbup/Wabub

LAMPUNG

KALSEL

1 Pilgub/Wagub
5 Pilbup/Wabub
2 Walkot/Wawalkot

6 Pilbup/Wabub
2 Walkot/Wawalkot

BANTEN

2 Pilbup/Wabub
2 Walkot/Wawalkot

JATENG

17 Pilbup/Wabub
4 Walkot/Wawalkot
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DI. YOGYAKARTA
3 Pilbup/Wabub

JATIM

16 Pilbup/Wabub
3 Walkot/Wawalkot

BALI

5 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

Pilkada Serentak 9 Desember 2015
KALTARA

GORONTALO

1 Pilgub/Wagub
4 Pilbup/Wabub

3 Pilbup/Wabub

SULUT

1 Pilgub/Wagub
4 Pilbup/Wabub
3 Walkot/Wawalkot

SULTENG

SULBAR

1 Pilgub/Wagub
7 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

4 Pilbup/Wabub

MALUT

6 Pilbup/Wabub
2 Walkot/Wawalkot

PAPUA BARAT
9 Pilbup/Wabub

SULTRA

7 Pilbup/Wabub

SULSEL

11 Pilbup/Wabub

PAPUA

11 Pilbup/Wabub

NTB

6 Pilbup/Wabub
1 Walkot/Wawalkot

NTT

9 Pilbup/Wabub

MALUKU

4 Pilbup/Wabub
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potensi daerah

Perajin Batik Gedog di Desa Kedungrejo-Kerek-Tuban.
beritadaerah.co.id

J

ajaran kain batik itu
terhampar
di
pameran
memperingati Hari Koperasi
Ke-68 Tingkat Provinsi Jawa Timur
yang digelar Juni lalu di Kabupaten
Tuban. Bila biasanya batik ditulis
di selembar kain kafan, batik dari
bumi ronggolawe ini digambar
di atas kain tenun sepanjang dua
meter. Tak hanya berupa kain
panjang, selendang warna-warni dan
blouse perempuan dari batik juga
terpampang di lapak-lapak pameran.
Masyarakat Tuban, Jawa Timur,
mengenal batik dengan sebutan batik
gedog. Gedog berasal dari bunyi dogdog yang berasal dari alat menenun
batik. Perajin batik di Tuban, secara
turun temurun membatik pada
kain tenun. Proses pembuatan batik
gedog Tuban butuh waktu sekitar
tiga bulan. Pasalnya, perajin harus
melewati proses panjang memintal
benang, menenun, membatik dan
pewarnaan dengan bahan alami.
Ratusan batik di pameran
Hari Koperasi itu merupakan buah
karya anggota koperasi batik di
Desa Kedungrejo, Kerek, Kabupaten
28

Tuban

Kota Seribu Koperasi

Tuban. Di Bumi Ronggolawe ini,
terdapat 1068 koperasi yang terdiri
dari berbagai jenis mulai KUD
Pangan, KUD Mina, Koperasi
Pegawai
Republik
Indonesia,
Koperasi Serba Usaha, Koperasi
Pondok Pesantren, dan Koperasi
Wanita. Sedangkan UMKM di Tuban
mencapai 9.198 yang sudah terdata.
Kemungkinan jumlah sebenarnya
lebih banyak.
Bupati Tuban Fathul Huda
mengatakan koperasi memiliki
keunggulan di banding lembaga
usaha lain. Di koperasi, setiap orang
dapat masuk menjadi anggota
meski tergolong ekonomi lemah.
Karena itulah, dia mendorong agar
masyarakat semakin sadar akan
pentingnya berkoperasi. Caranya
Pemerintah Tuban, para pedagang
kecil dan pelaku usaha gurem diajak
untuk membentuk kelompok. Dari
kelompok yang sudah terbentuk,
pemerintah mengarahkan untuk
terbentuk menjadi koperasi.
Contohnya seperti kelompok
usaha kecil menengah yang saat ini
menempati Doom di Rest Area di
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jalur utama pantai Tuban. Mereka
telah membentuk koperasi dengan
kegiatan usaha sesuai bidang masingmasng kelompok. Kelompok ibu-ibu
di desa mendapatkan dukungan dan
bantuan modal dari pemerintah
daerah sehingga sekarang koperasi
sudah menyebar di seluruh desa
yang ada di Kabupaten Tuban.
Salah satu koperasi wanita yang
berhasil di Tuban adalah Al-Barokah
dari Desa Cikalang, Kecamatan
Soko. Didirikan tahun 2010, koperasi
kelompok ibu ini mendapatkan
modal Rp 50 juta. Tahun 2015,
Koperasi Wanita Al-Barokah telah
berkembang dan memiliki asset
senilai Rp 1,3 miliar.
Upaya
lain
untuk
mengembangkan
koperasi,
Pemerintah
Kabupaten
Tuban
juga membuat program bernama
“Jagongan Matoh” yang dilakukan
setiap hari Rabu malam di Doom Rest
Area. Jagongan berarti berkumpul
untuk berdiskusi, sedangkan matoh
berarti sip atau jempolan.
Menurut
Kepala
Dinas
Perekonomian dan Pariwisata Tuban

KABAR UTAMA

Farid Achmadi, Jagongan Matoh
diharapkan mampu mencerdaskan
dan memberdayakan masyarakat.
Tak hanya anggota koperasi,

Pantai Boom Tuban
com
Sumber: www.pasirpantai.

siapapun boleh datang untuk saling
berbagi pengalaman dan wawasan.
Atas jerih payah ini, Kabupaten
Tuban mendapatkan penghargaan
berturut-turut selama 2014. Juni
2014, Tuban meraih penghargaan
Bakti
Koperasi
dan
Usaha
Kecil Menengah dari Menteri
Koperasi
UMKM
Sjarifuddin
Hasan.
Sementara
November,
Menteri Koperasi dan UMKM
AAGN Puspayoga memberikan
penghargaan sebagai Penggerak
Koperasi
dengan
peringkat
Paramadhana Utama Nugraha
Koperasi.

Larang Retail Modern Baru, Lindungi
Pengusaha Kecil
Kabupaten Tuban mempunyai
banyak produk unggulan yang bisa
bersaing dengan daerah lain. Selain
batik gedok yang mempunyai ragam
motif khas, produk unggulan seperti
meubel kayu jati, gerabah, anyaman
bambu, sangkar burung, belimbing,
bahkan kacang tanah.
“Kacang tanah Tuban sangat
dikenal berkualitas. Tetapi namanya
lebih dikenal dengan kacang Bali,
kacang garuda, kacang dua kelinci,
padahal sebenarnya berasal dari
Tuban,” kata Bupati Tuban, Fathul
Huda. Sedangkan potensi daerah
yang berupa produk makanan

Bupati Tuban H.
anugraha Para Fatulhuda menerima peng
Presiden Jokowisamya Purnakarya Nugraha hargaan Samkarydi Ist
pada peringata
n hari Otda ke ana Negara dari
19 (28/4).
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Pintu Gerbang Alun-alun Kota Tuban

olahan seperti terasi, keripik udang,
cumi atau ikan.
Untuk mendukung produk
industri lokal dan usaha kecil mikro,
Fathul Huda melarang pendirian
pasar swalayan atau retail modern di
Tuban. Saat ini, tercatat minimarket
dan supermarket sebanyak 43 unit di
Tuban. Sejak 2014, Tuban melarang
retail baru berdiri karena berpotensi
menganggu perekonomian pasar
tradisional.
Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Perekonomian dan Pariwisata
Pemkab Tuban, Imron Ahmadi

mengatakan jika ada masih ada
pengajuan baru maka hanya boleh
menjual merek. Barang dagangan
yang djual dan operasional harus
dikelola masyarakat sekitar.
Selain
itu,
Pemerintah
Kabupaten Tuban juga melatih para
pengusaha kecil dengan beberapa
keahlian. Salah satunya di bidang
internet. Misalnya setahun yang lalu,
pemerintah Tuban melatih sebanyak
14 ribu pelaku usaha mikro kecil
dan menengah. Dengan teknologi
internet, para pengusaha bisa
mengenalkan produknya tidak hanya

Batik Tuban
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sebatas di pasar lokal melainkan
sampai mancanegara.
“Batik Tuban bisa tembus ke
luar negeri berkat internet,” kata
Uswatun Khasanah, pengusaha
batik gedog khas Tuban. Usaha kecil
dan menengah di Tuban memang
punya potensi go international bila
dipasarkan secara modern.
Untuk mendukung program
tersebut, Pemerintah Tuban bekerja
sama dengan operator layanan
data milik Negara secara gratis.
Perusahaan plat merah itu telah
memasang wifi di 300 titik dengan
kecepatan 100 mbps. Lokasinya
sebagain besar berada di sekolah,
tempat
keramaian,
kompleks
perkantiran, ruang terbuka, dan
pasar. Program ini disebut Tuban
Digital Society.
Prestasi
mengembangkan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah ini menyebabkan Bupati
Tuban menerima penghargaan
Satyalencana
Pembangunan
bidang Koperasi dan UMKM dari
Presiden Joko WIdodo. Bupati
Tuban dinilai telah berhasil
menumbuhkembangkan koperasi
dan UMKM melalui dukungan
kelembagaan, alokasi anggaran,
serta
sarana
dan
prasarana,
sehingga memberi kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan.**

liputan

khusus

Menuju

Pilkada
Serentak
Akhirnya penyelenggaraan Pilkada
serentak yang selama bertahun-tahun
hanya menjadi diskursus kini bisa teralisasi.
Walau akan diselenggarakan secara
bertahap, tetapi Pilkada serentak menjadi
harapan baru dan gerbang untuk menata
kembali Pilkada kita yang memang
penuh dengan persoalan salah satunya
biaya penyelenggaraan yang cukup besar
hingga menguras uang rakyat. Tentunya
menyelenggarakan Pilkada serentak
bukan tanpa rintangan dan tantangan.
BerikutINFOkami
berikan
OTONOMI
DAERAH EDISIulasannya.
1 TAHUN 2015
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Skenario Pilkada Serentak

Ketua KPU Husni Kamil Manik, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Mohammad, saat acara peresmian Pilkada serentak tahun 2015
di gedung KPU, Jakarta, (17/04/2015. Sumber: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Akhirnya setelah bertahun-tahun diwacanakan,
pada Desember 2015 ini, gelombang pertama
pilkada serentak mulai bergulir di Indonesia.

S

ebanyak 269 daerah akan
menggelar Pilkada serentak
yang rencananya akan digelar 9
Desember 2015.
Ini merupakan salah satu
terobosan
yang
terkandung
dalam UU Pilkada yang baru saja
disahkan
adalah
pelaksanaan
Pilkada serentak di Indonesia secara
bertahap. Kebijakan ini dianggap
akan membuat penyelenggaraan
Pilkada akan jauh lebih efisien dan
efektif dan menjadi catatan sejarah
tersendiri bagi perjalanan demokrasi
di Indonesia.
32

Selama
dalam
proses
pembahasan skenario penyelenggaraan Pilkada serentak sempat
berubah-ubah. Awalnya Pemerintah
menawarkan tiga gelombang Pilkada
serentak yaitu, gelombang pertama,
Pilkada serentak untuk pertama
kalinya dimulai pada tahun 2015
hingga 2027.
Namun,
tidak
menutup
kemungkinan rangkaian keserentakan tersebut dilaksanakan dengan
beberapa pilihan keserentakan
yakni: Pilkada serentak pertama
dilaksanakan pada tahun 2015
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untuk kepala daerah yang masa
jabatannya berakhir tahun 2015 dan
bulan Januari sampai dengan Juni
tahun 2016. Keserentakan kedua
dilakukan untuk kepala daerah yang
masa jabatannya berakhir pada
bulan Juli sampai dengan Desember
2016. Sedangkan kepala daerah
yang masa jabatannya berakhir pada
tahun 2017 dan kepala daerah yang
berakhir masa jabatannya tahun
2018 dilaksanakan pada tahun
2018. Selanjutnya serentak nasional
dilaksanakan pada tahun 2020.
Setelah melalui pembahasan
panjang di DPR akhirnya, Komisi II
dan Pemerintah berhasil menyepakati
bahwa akan dilaksanakan Pilkada
serentak dalam beberapa seperti
yang tercantum dalam Pasal 201 UU

No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pemungutan suara serentak
dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang masa jabatannya
berakhir pada tahun 2015 dan
bulan Januari sampai dengan bulan
Juni tahun 2016 dilaksanakan pada
tanggal dan bulan yang sama pada
bulan Desember tahun 2015.
(2) Pemungutan suara serentak
dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang masa jabatannya
berakhir pada bulan Juli sampai
dengan bulan Desember tahun 2016
dan yang masa jabatannya berakhir
pada tahun 2017 dilaksanakan pada
tanggal dan bulan yang sama pada
bulan Februari tahun 2017.
(3) Pemungutan suara serentak
dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

“

Kita tahu, selama
hampir satu dekade
penyelenggaraannya,
Pilkada di Indonesia
masih dibayangi gesekan
antarpendukung
bahkan dibeberapa
daerah merembet ke
konflik horizontal baik
antarpendukung maupun
antarpendukung dengan
KPUD.

”

Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang masa jabatannya
berakhir pada tahun 2018 dan tahun
2019 dilaksanakan pada tanggal dan

bulan yang sama pada bulan Juni
tahun 2018.
Pemungutan suara serentak
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota hasil
pemilihan tahun 2015 dilaksanakan
pada tahun 2020.
(5) Pemungutan suara serentak
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota hasil
pemilihan tahun 2017 dilaksanakan
pada tahun 2022.
(6) Pemungutan suara serentak
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota hasil
pemilihan tahun 2018 dilaksanakan
pada tahun 2023.
(7) Pemungutan suara serentak
nasional dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

ESTIMASI DAERAH PELAKSANA PILKADA SERENTAK
269
KDH

(9G, 224B, 36W)

PILKADA
BERIKUTNYA

TAHUN

2020

9 DES. 2015

PILKADA SERENTAK

NASIONAL

TAHUN 2027
101
KDH

(7G, 76B, 18W)

PILKADA
BERIKUTNYA

TAHUN

2022

DI 541

FEBR. 2017

DAERAH OTONOM

171
KDH

(17G, 115B, 39W)

PILKADA
BERIKUTNYA

TAHUN

2023

JUNI 2018

CATATAN: IMPLIKASI PILKADA SERENTAK, MAKA KEKOSONGAN KDH
AKAN DIISI OLEH PENJABAT KDH.
KDH : Kepala Daerah

G : Pilkada Gubernu r/WakilGubernur B : Pilkada Bupati/Wakil Bupati W : Pilkada Walikota/WakilWalikota
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dilaksanakan pada tanggal dan bulan
yang sama pada tahun 2027.
Tantangan Pilkada Serentak
Memang
penyelenggaraan
Pilkada serentak bukan pengalaman
baru bagi Indonesia. Sebelumnya,
beberapa provinsi di Indonesia
pernah menyelenggarakan Pilkada
secara serentak tetapi memang
levelnya masih provinsi. Misalnya
Aceh yang pada 2006 pernah
menggelar Pilkada serentak di
19 kabupaten/kota yang digelar
bersamaan dengan Pilkada gubernur.
Lima tahun kemudian (2011), Aceh
juga menggelar Pilkada serentak dan
keduanya berjalan lancar dan damai.
Pilkada serentak juga pernah
dilaksanakan di Sumatera Barat pada
2005 di delapan kabupaten/kota
bersamaan dengan Pilkada gubernur
dan lima tahun kemudian (2010)
dengan menggabungkan pemilihan
gubernur dengan 11 pemilihan
bupati/wali kota. Di kedua provinsi
ini
anggaran
penyelenggaraan
Pilkada bisa lebih hemat 50 persen
dibanding jika digelar sendiri-

sendiri.
Namun yang nanti terjadi
pada Desember 2015 nanti adalah
penyelenggaraan Pilkada di lebih
dari separuh jumlah daerah yang
di Indonesia. Salah satu tantangan
terberatnya
adalah
persoalan
keamanan. Kita tahu, selama hampir
satu dekade penyelenggaraannya,
Pilkada
di
Indonesia
masih
dibayangi gesekan antarpendukung
bahkan
dibeberapa
daerah
merembet ke konflik horizontal
baik antarpendukung maupun
antarpendukung dengan KPUD.
Bahkan seperti yang dikutip dari
Indopos
(21/04/2015)
Kapolri
Jenderal Badrodin Haiti mengatakan
situasi saat Pilkada memang cukup
rawan. Bahkan, lanjutnya, Pilkada
serentak
tingkat
kerawananya
melebihi Pemilu Presiden dan
legislatif. Hal itu dikarenakan
Pilkada serentak tingkatannya sangat
akar rumput. Sehingga, kalau terjadi
konflik tentu sangat berpengaruh ke
masyarakat.
Memang masalah keamanan
menjadi tantangan tersendiri dari

penyelenggaraan Pilkada serentak.
Mantan Dirjen Otda Djohermansyah
Djohan yang juga guru besar IPDN
sempat mengatakan, jika terjadi
ekses Pilkada seperti kerusuhan
yang bersamaan di banyak daerah
akan mengancam stabilitas nasional.
Apalagi
penyebaran
aparat
keamanan belum merata di setiap
daerah. (Kompas.com, 14/09/2012).
Namun, baik Jenderal Badrodin
Haiti
maupun
Djohermasyah
optimis keamanan Pilkada pasti
bisa diantisipasi. Kapolri seusai
melangsungkan
pertemuan
dengan dengan 34 Kapolda dan
sejumlah Kapolres di Ruang
Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian, memaparkan antisipasi
keamanan
Pilkada
dilakukan
dengan memetakan semua semua
kemungkinan
pemicu
konflik
dan
merumuskan
bagaimana
cara meminimalisirnya. Kapolri
memastikan
akan
mencegah
kemungkinan
konflik
sosial.
Beberapa pemetaan yang dilakukan
Polri antara lain daerah-daerah
yang rawan dan massa pendukung

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
NO.
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WILAYAH
ADMINISTRASI

JUMLAH

PELAKSANAAN PILKADA
2015

2017

2018

2027

1

PROVINSI

34

9

7

17

33

2

KABUPATEN

416

224

77

115

415

3

KOTA

98

36

18

39

93

JUMLAH

548

269

101

171

541
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KETERANGAN
Gub. DIY tidak melalui
Pilkada
Bupati Adm. Kepulauan
Seribu di DKI Jakarta tidak
melalui Pilkada
5 (lima) Walikota Adm. di
DKI Jakarta tidak melalui
Pilkada
7 Daerah tidak perlu
melaksanakan Pilkada

“

Kapolri memastikan akan
mencegah kemungkinan
konflik sosial. Beberapa
pemetaan yang dilakukan
Polri antara lain daerahdaerah yang rawan dan
massa pendukung calon
yang menimbulkan
kerawanan tertentu.

calon yang menimbulkan kerawanan
tertentu.
Selain keamanan, anggaran
penyelenggaran Pilkada juga jadi
soal. Pasalnya beberapa daerah
belum memiliki dana untuk
melaksanakan Pilkada serentak
pada 9 Desember 2015 mendatang.
Ini karena selain Pilkada serentak
dimajukan jadi akhir 2015 yang
rencana semula pada 2016, sehingga
beberapa daerah dana Pilkada masih
dalam pembahasan antara DPRD
dengan Pemeritah Daerah.
Namun, Wakil Presiden Jusuf
Kalla mengatakan, daerah yang
terkendala pembiayaan Pilkada bisa
menyusun dan menetapkan ABPD-P
atau semacam pinjaman yag akan
dibayar pada tahun depan (liputan6.
com, 16/4/2015).
Masalah lain, yang juga harus
menjadi perhatian adalah terkait
pengawasan
jalannya
Pilkada
yang dipastikan relatif jauh lebih
sulit. Pimpinan Bawaslu Daniel
Zuchron saat menjadi narasumber
rapat koordinasi (Rakor) Persiapan
Pilkada Serentak Tahun 2015 yang
diselenggarakan Kementerian Dalam
Negeri di Balai Kartini Jakarta, Senin
(4/5/2015) sebagaimana dikutip

dari bawaslu.go.id mengatakan,
pada pengawasan Pilkada serentak
Desember mendatang, sebagai
pengawas, Bawaslu memiliki doktrin
dalam hal definisi, melakukan
kegiatan pengamatan, pengkajian,
pemeriksaan
dan
penilaian,
tujuannya ingin memastikan agar
Pilkada berjalan secara luber dan
adil, jelasnya. Perlu diketahui, dalam
pelaksanaan Pilkada nanti, mulai dari
tahapan pengumuman pendaftaran
calon,
penyelesaian
sengketa
hasil Pemilu dan sampai tahapan
pelantikan, pengawas Pemilu akan
terus melakukan aktivitas mulai
dari
pengkajian,
pengamatan,
pemeriksaan sampai pada penilaian.
Ia juga menambahkan bahwa dalam
pengawasan yang aktif, Bawaslu
akan
melakukan
penindakan
sebagai pengawas Pemilu jika
terjadi pelanggaran. Jika terdapat
pelanggaran pidana Pemilu, maka
ini menjadi tugas kepolisian
untuk
melakukan
penyidikan
lalu dilanjutkan ke kejaksaan dan
pengadilan. Bilamana pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh
KPU, Bawaslu, dan pasangan calon,
maka disampaikan kepada dewan
kehormatan penyelenggara pemilu

”

(DKPP).
Selain itu untuk menghadapi
Pilkada serentak yang sudah di depan
mata, strategi pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu pertama
adalah meningkatan kerjasama
dan kordinasi antar lembaga
dalam rangka mencegah terjadinya
pelanggaran. Bawaslu menurutnya,
terus melakukan sosialisasi kepada
Stakeholders dan meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
mengawal Pilkada mendatang serta
melakukan upaya peringatan dini
yang disampaikan kepada partai
politik, pasangan calon, KPU selaku
penyelenggara dan pihak-pihak yang
menjadi partisipan dalam konteks
Pilkada.
Optimalisasi publikasi juga akan
dilakukan di mana, Bawaslu akan
menyampaikan apapun hal penting
dalam pengawasan di setiap level dan
tingkatan. Publikasi ini salah satu
bentuk pengawasan, dan publikasi
yang disampaikan oleh Bawaslu
menyangkut banyak hal, terutama
persoalan
yang
menghambat
terjadinya Pilkada secara demokratis.
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Dukungan Ditjen Otonomi Daerah
untuk Pilkada Serentak

b.

c.

d.

Peran Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
serentak cukup signifikan mulai dari penyusunan
regulasi, supporting anggaran, dukungan data
penduduk sebagai dasar menyusun data pemilih,
hingga dukungan keamanan yang berkoordinasi dengan
stakeholder terkait. Bahkan Direktur Jenderal Otonomi
Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri yang
baru saja dilantik, Sumarsono, telah mengirimkan surat
kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)
yang ada di seluruh di Indonesia untuk menyukseskan
perhelatan bersejarah ini. Dalam surat bernomor
270/1982/ OTDA tersebut, Dirjen Otda menghimbau
Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan atas
pelaksanaan Pilkada, dengan membentuk Desk Pilkada
Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota.
Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilakukan dengan
cara:
1. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada
Serentak, yang mencakup:
a. Sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak.
b. Memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai penggunaan hak pilihnya dalam
Pilkada.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada dengan cara:
a. Mendukung pendanaan Pilkada Serentak sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
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e.

f.

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015.
Mengawal ketenteraman dan ketertiban
masyarakat (trantibmas) selama Pilkada dengan
menjaga dan memelihara kondisi masyarakat
yang kondusif, tertib, dan aman dalam
pelaksanaan Pilkada.
Memberikan dukungan sarana dan prasarana
yang diperlukan dan memfasilitasi proses
distribusi logistik tepat waktu dengan
bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.
Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat
serta penegakan hukum secara tegas dan
transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
Melakukan identifikasi kondisi sosial politik
wilayah dan mewaspadai perilaku-perilaku yang
destruktif, yang dapat merusak tatanan politik
yang sudah dibangun.
Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik
di daerah.

Dirjen Otda juga mengingatkan soal pembentukan
Desk Pilkada Provinsi/ Kabupaten/Kota agar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Desk Pilkada
Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk:
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di
daerah.
2. Menginventarisasi dan mengantisipasi berbagai
permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada.
3. Memberikan saran dalam penyelesaian berbagai
permasalahan Pilkada.
4. Melaporkan informasi mengenai permasalahan
dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan
Pilkada secara berjenjang, yaitu:
• Laporan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur disampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri.
• Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur.

Dirjen Otda Sumarsono saat Rapat Koordinasi Nasional Desk Pilkada, Jakarta (14/8)

Desk Pilkada

Pengawal Pilkada Serentak
Perlunya dibentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam
Negeri karena sebagai pencari solusi, meneropong
hambatan, dan meminimalisir adanya konflik.

R

amai warna warni atribut
kampanye sudah menghiasi
265 daerah yang akan
memilih pemimpinnya 9 Desember
2015. Calon–calon kepala daerah
saling bersaing menarik simpati
konstituen. Para tim sukses mulai
bergerak menyusup ke masyarakat,
menambah
dukungan
hingga
menggembosi suara lawan. Tak mau
kalah langkah, Pemerintah Pusat
juga menyiapkan dukungan agar
perhelatan serentak itu berjalan
sukses, aman, dan damai.
Demi menyukseskan pemilihan
kepala daerah, Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah sebagai perwakilan
pusat menggelar Rapat Koordinasi
Nasional Desk Pilkada pada Jum’at,
14 Agustus 2015 lalu.
Acara itu dihadiri Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang
menangani Desk Pilkada serta

Kepala SKPD yang membidangi
Data Elektronik dan Informasi
dari 34 Provinsi. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Dr. Sumarsono,
MDM yang membuka sekaligus
memberikan
materi
bertajuk
“Optimalisasi Peran Pemerintah
Daerah dalam Mendukung Pilkada
Serentak Melalui Desk Pilkada”.
Ada empat topik yang dibahas
pada Rapat Koordinasi pembahasan
Rapat Koordinasi Nasional Desk
Pilkada. Empat itu yakni terkait
landasan hukum Pilkada serentak,
pusat pengelolaan data dan informasi,
strategi penanganan konflik, dan
peran Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat.
Merujuk pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005
Tanggal 24 Pebruari 2005 Tentang
Pedoman Bagi Pemerintah Daerah
Dalam
Pelaksanaan
Pemilihan

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 270/1982/
Otda Tanggal 23 Juli 2015 Perihal
Dukungan Pemerintah Daerah Pada
Pelaksanaan Pilkada Serentak Terkait
dasar hukum, desk pemilihan kepala
daerah perlu didirikan.
Perlunya dibentuk Desk Pilkada
Kementerian Dalam Negeri karena
sebagai pencari solusi, meneropong
hambatan,
dan
meminimalisir
adanya konflik. Karena itulah, Desk
Pilkada membutuhkan sumber daya
dan ruang gerak yang memadai
dalam proses resolusi konflik
agar mampu mengurangi potensi
instabilitas politik dan keamanan
dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Terkait
pengelolaan data,
informasi, dan komunikasi saat
Pilkada Serentak Tahun 2015, maka
ada pejabat yang bertanggung jawab
atas data dan informasi. Penunjukan
dalam bentuk Surat Keputusan
Kepala Daerah atau Penjabat Kepala
Daerah.
Mekanisme
kerjanya,
menyinkronisasi data dan informasi
antar-Pemerintah Daerah dengan
Pusat. Kemudian seluruh data dan
informasi yang bersifat final akan
dilaporkan kepada pimpinan sebagai
bahan pengambilan kebijakan.
Pengelolaan data dan informasi
harus didukung oleh Sumber Daya
Manusia, Infrastrusktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi baik
berupa layanan video conference dan
faksimil.
Ihwal strategi Penanganan
Konflik sebelum, saat, dan setelah
pemilihan kepala daerah Dalam
Pilkada harus sesuai dengan
dengan pasal 126 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Penyelenggara Pilkada Serentak,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan bantuan dan
fasilitas sesuai dengan ketentuan
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peraturan
perundang-undangan.
Langkah dan strategi yang harus
dilakukan Pemerintah Daerah dalam
mengantisipasi terjadinya konflik
ada lima. Pertama, melakukan
pemetaan dan identifikasi potensi
konflik di masing-masing wilayah,
salah satunya potensi konflik yang
timbul pasca pengumuman diterima
atau ditolaknya para calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/
Kota.
Kedua, meningkatkan koordinasi
antar unsur Pemerintah Daerah
melalui berbagai forum-forum
strategis. Ketiga, meningkatkan
antisipasi dan kewaspadaan dini
terhadap gejala/potensi konflik yang
akan muncul dalam pelaksanaan
tahapan
Pilkada.
Keempat,
meningkatkan pemantauan terhadap
situasi perkembangan politik di
daerah. Pedoman pemantauan ada
di Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan
dan Evaluasi Perkembangan Politik
di Daerah. Kelima, meningkatkan
pemberdayaan
peran
serta
masyarakat dalam upaya menjaga
kondusifitas kamtramtibmas di
wilayah masing-masing.
Mengenai peran Satpol PP dan
satuan perlindungan masyarakat
lainnya diperlukan dalam Pilkada

karena untuk menjaga keamanan
selama
pemilu
berlangsung.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan operasional
para Satpol PP dan Linmas. Kapasitas
Satpol PP dan Satuan Linmas
diupayakan lebih berkualitas dan
memiliki kedisplinan yang tinggi.
Kemampuan komunikasi satuan
pengamanan perlu ditingkatkan agar
bisa berkoordinasi instansi terkait
lembaga kemasyarakatan lainnya
dalam melaksanakan pengamanan
Pilkada serentak. Mereka wajib
menjaga netralitas Satuan Linmas
secara khusus dan pada umumnya
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
di wilayahnya masing-masing.
Rapat Koordinasi Nasional Desk
Pilkada menghasilkan sejumlah
kesimpulan. Seluruh Pemerintah
Daerah Provinsi berkomitmen
untuk
mendukung
suksesnya
penyelenggaraan
Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serentak di tahun 2015.
Gubernur diharapkan untuk segera
membentuk Desk Pilkada dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya
yang ada, baik dalam hal sumber
daya manusianya maupun sarana dan
prasarana penunjang. Tugas-tugas di
Pemerintah Daerah bisa dikerjakan
dengan koordinasi anatara satuan
kerja. Antara lain, terkait ketersediaan
daftar
pemilih
berkoordinasi

dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di seluruh Provinsi.
Teknik
penyelenggaraan
Desk
Pilkada berkoordinasi dengan Biro
Pemerintahan atau Biro Otonomi
Daerah di seluruh Provinsi. Desk
Pilkada Provinsi dapat dikelola
oleh Biro Pemerintahan atau Biro
Otonomi Daerah, ataupun Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi,
karena Desk Pilkada tersebut adalah
milik Provinsi. Laporan Desk Pilkada
dibahas dengan unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
Provinsi. Serta Desk Pilkada juga
turut memperhatikan perkembangan
dinamika masyarakat.
Hasil rapat koordinasi lainnya,
Kementerian
Dalam
Negeri
menginstruksikan kepada seluruh
Gubernur atau Penjabat Gubernur
untuk segera membentuk tim
dalam pengelolaan Desk Pilkada
dengan melibatan pegawai paratur
Sipil Negara dengan rincian tugas,
Wewenang dan tanggung jawab.
Untuk mempermudah pelaksanaan,
Kemendagri akan akan menerbitkan
petunjuk
terkait
pengelolaan
Desk Pilkada sebagai Pedoman
Pemerintah Daerah Provinsi dalam
pelaksanaannya. Ihwal anggaran,
pemerintah
provinsi
dapat
berkonsultasi dengan Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Warga antusias memilih calon kepala daerahnya
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seremonial

Pelantikan Penjabat Gubernur 2015-2016

Pelantikan Pj. Kalimantan Utara, Drs. Triyono Budi
Sasongko, M.Si di SBP (22 April 2015)

Pelantikan Pj. Gubernur Jambi, Dr. Ir. Irman, M.Si
(05 Agustus 2015)

Pelantikan Pj. Gubernur Kalimantan Tengah,
Hadi Prabowo (05 Agustus 2015)

Pelantikan Pj. Gubernur Kalsel,
Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. (10 Agustus 2015)

Pelantikan Pj. Gubernur Sumbar,
Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M.
(15 Agustus 2015)

Ir. Agung Mulyana S., M.Sc. (21 Agustus 2015)

Pelantikan Pj. Gubernur Kepulauan Riau,
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Poin-poin penting UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tentang Pemilihan secara berpasangan atau tidak. Pengajuan dilakukan secara
berpasangan yaitu seorang calon gubernur/bupati/walilkota dan seorang wakil
gubernur/bupati/walikota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Dalam pembahasan terdapat beberapa pilihan yaitu seperti di Perppu yang
wakil hanya ditunjuk/diangkat setelah terpilihnya kepala daerah dan jumlahnya
disesuaikan dengan jumlah penduduk, lalu pilihan berpasangan dengan 1 wakil,
serta paket dengan wakil lebih dari 1 (2-3). Namun akhirnya disepakati bahwa
pengajuan dilakukan secara berpasangan atau seperti yang selama ini terjadi.
Tentang uji publik atau sosialisasi. Proses ini dihapus dengan alasan
bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut termasuk
calon perseorangan yang juga harus melakukan proses sosialisasi kepada
masyarakat.
Dalam pembahasan disepakati bahwa partai politik atau gabungan
partai politik adalah insitusi yang memiliki fungsi melakukan seleksi
atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat,
sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa
melakukan proses tersebut secara akuntabel dan demokratis.

03
(Pasal 7 huruf e)

04
05

(Penjelasan umum huruf c)

01
02

(Penjelasan umum huruf
b) tentang tahapan
penyelenggaraan Pilkada

Tentang penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu
sebagai penyelenggara pemilihan. KPU dan Bawaslu tetap sebagai
penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua
lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh undang-undang
ini untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
ini adalah rezim pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (4)
UUD Negara RI Tahun 1945.

Tentang persyaratan. Terkait usia, minimal 30 tahun untuk calon gubernur/
wakil gubernur dan minimal 25 tahun untuk calon bupati/wakil bupati serta
calon walikota/wakil walikota. Terkait pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan. Jumlah dukungan sebesar
3,5 persen dari jumlah penduduk sehingga kisarannya adalah antara 6,5 – 10%.
Alasan utamanya yakni harus disesuaikan dengan syarat dukungan bagi calon
yang diusulkan partai politik/gabungan partai politik yaitu minimal sebesar 20 persen
kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara pada saat pemilu. Selain itu, terkait dengan
substansi lain tentang penentuan pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, maka
peningkatan syarat dukungan bagi calon perseorangan ini menjadi relevan agar setiap
(Pasal 41 ayat 1)
calon
sudah
2015memiliki dasar legitimasi yang cukup melalui dukungan tersebut.
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Tentang ambang batas kemenangan bagi calon. Kemenangan pasangan calon
ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Salah satu tujuan yang hendak
dicapai adalah efisiensi baik dari sisi waktu maupun anggaran.
Alasannya, dengan syarat dukungan baik dari partai politik atau gabungan partai
politik maupun perseorangan yang sudah ditingkatkan, maka sesungguhnya para
calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Dengan demikian proses pemilihan
menjadi lebih sederhana. Namun jika terjadi kondisi diperolehnya hasil yang sama
antar calon, maka kemenangannya ditentukan berdasarkan persebaran perolehan
suara.

07

Tentang Pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada serentak dalam beberapa tahap
yang dimulai Desember 2015 dengan peserta yang masa jabatannya berakhir
tahun 2015 serta Januari-Juni 2016, lalu tahap kedua dilakukan pada Februari
2017 dengan peserta yang masa jabatannya berakhir pada Juli-Desember 2016
dan 2017, tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 dengan peserta yang masa
jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019 untuk selanjutnya akan dilaksanakan
pemilihan serentak nasional tahun 2027.

(Pasal 201 ayat 1; 2; 3; 7)

08

Tentang Penjabat Kepala Daerah. Akan diisi oleh pejabat sebagaimana
yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
yaitu bagi penjabat gubernur diisi oleh pejabat tinggi madya dan
penjabat bupati/walikota diisi oleh pejabat tinggi pratama.

(Pasal 201 ayat 8; 9)

09

Tentang tambahan syarat calon kepala daerah yang terkait dengan
syarat tidak pernah dipidana. Rumusannya disesuaikan dengan Putusan
MK sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Perppu.

(Pasal 7 huruf g)

Tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Diputuskan bahwa
sebelum terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani, maka proses
penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan
khusus tersebut harus terbentuk sebelum pilkada serentak nasional tahun 2027

10

(Pasal 157 ayat 3)

Tentang pendanaan pilkada. Anggaran penyelenggaraan dibebankan kepada
APBD serta dapat didukung APBN.

Sumber: diolah dari UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Laporan Komisi II
DPR RI pada Sidang Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada Menjadi UU Pilkada, 17 Februari 2015.

11

(Pasal 166 ayat 1)
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Wisma Soekarno, tepat di bibir
Danau Toba

Kapal menuju Pulau Samosir

Lanskap Danau Toba

sumber: tobaexplorer.wordpress.com

Menapaki Keindahan

Danau Toba

Wisata Budaya di Danau Toba

A

lkisah gunung api raksasa alias
Super Volcano yang masih
aktif tiba-tiba meletus 75.000
tahun yang lalu. Terlontar 2.8000
kilo meter kubik material letusan
gunung besar itu menghancurkan
area seluas 20.000 kilometer persegi.
Bencana amat dahsyat itu sempat
menyebabkan kematian massal 60
persen jumlah populasi bumi saat
itu yakni 60 juta manusia. Sejumlah
spesies punah.
Letusan itu juga membuat bumi
terselubung es karena matahari
terhalang debu. Hingga sebuah
kaldera muncul dan kemudian
terisi oleh air yang sekarang dikenal
sebahai Danau Toba. Tekanan
ke atas oleh magma yang sulit
keluar menyebabkan munculnya
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Pulau Samosir, pulau di atas Pulau
Sumatera.
Danau Toba memang salah
satu wisata alam menakjubkan.
Udara sejuk nan menyegarkan
dengan panorama hamparan air
jernih membiru berpadu dengan
pegunungan hijau yang menawan.
Danau unik ini berada 900 meter di
atas permukaan laut itu.
Tak hanya keindahan alam,
pelbagai
macam
kenikmatan
ditawarkan oleh Danau Toba ini.
Wisatawan bisa berenang, mendaki
gunung atau berperahu layar, dan
menikmati wisata budaya. Ditambah
keramahan penduduknya, kurang
afdhol rasanya bila berkunjung ke
Danau Toba tanpa menginap di
Pulau Samosir.
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Pulau Samosir menyimpan
bekas peninggalan zaman prasejarah
seperti kuburan batu dari para raja
dan bangsawan serta desa-desa
tradisional. Di pulau ini, pengunjung
bisa berwisata sejarah dengan
melihat kebudayaan Toba yang unik
dan sudah sangat kuno. Di kawasan
Tomok, Makam Raja Sidabutar,
yang usianya sudah lebih dari 500
tahun dari zaman megalitikum
menanti dikunjungi. Selain itu,
disana juga terdapat patung Sigalegale yang dapat menari. Jangan
lupa, perhatikan teknik arsitektur
tradisional rumah masyarakat Batak
Toba yang majemuk.
Di pulau Samosir, tersaji juga
dua danau yang lebih kecil yaitu
Danau Aek Natonang dan Sididhoni.

destinasi

Sementara
untuk
menjelajahi
Samosir bisa melakukan trekking
atau pendakian ke dataran tinggi.
Jangan lupa berkunjung ke desa
tradisional Jangga sebagai penghasil
kain ulos batak yang berjarak sekitar
24 kilometer dari Kota Parapat.
Bagi pecinta Soekarno, Presiden
Pertama Republik Indonesia ini
pernah diasingkan oleh pemerintah
kolonial Belanda di tepi Danau
Toba. Orang-orang menyebut rumah
pengasingan itu dengan nama Wisma
Soekarno. Bentuk bangunanya
megah dengan pilar-pilar menjulang
dan daun jendela yang tinggi. Cat
warna putih membuat bangunan itu
kian elegan.
Jika ada waktu, tak ada salahnya
bersama keluarga atau teman
menjelajahi Danau Toba.

Kurang afdhol rasanya
bila berkunjung ke
Danau
Toba
tanpa
menginap
di
Pulau
Samosir.

Akomodasi Danau Toba
Transportasi
Bandara
Internasional
Kualanamu, Medan. Banyak jadwal
tersedia setiap hari Medan menuju
semua kota besar di Indonesia dan
juga penerbangan internasional
seperti Singapura, Malaysia dan
Thailand. Jarak tempuh JakartaMedan berkisar 1,5-2 jam.
Dari bandara, perjalanan ke
Danau Toba dapat dilanjutkan dengan
taksi, bus, kereta menuju Terminal Bus
Pinang Baris Medan. Dengan biaya Rp
50.000, bus akan melaju selama lima
jam ke Danau Toba.
Agar mudah mencari bus ke
Parapat - Toba, sebaiknya anda tiba
di Medan pada waktu pagi hari.
Bus tersebut akan membawa Anda
langsung menuju area Toba. Saat tiba
di Parapat, Anda bisa menumpang
kapal feri menuju Pulau Samosir. Kapal
feri beroperasi disana setiap satu jam
setengah sekali mulai pukul 9 pagi
hingga 5 sore.
Cara lain dengan menggunakan
mobil travel dengan biaya Rp 80
ribu. Mementingkan keamanan dan

kenyamanan, sewa mobil saja dengan
tarif sekitar 700 ribu rupiah per hari.
Bepergian memakai mobil sewaan
disarankan bagi rombongan. Akan
tetapi, apabila anda bepergian sendiri
maka lebih baik anda memanfaatkan
transportasi umum.
Menuju Pulau Samosir sebaiknya
di pagi hari dengan membeli tiket feri
seharga 10 ribu rupiah tiap orang.
Ada dua jenis feri yang melayani rute
menuju Pulau Samosir, yaitu feri yang
hanya mengangkut penumpang dan
feri yang mengangkut mobil.
Penginapan
Hotel di Kota Parapat berkisar
antara bintang satu sampai bintang
tiga dengan harga antara Rp 150.000
hingga Rp 800.000. Jika anda sudah
menyeberang ke Pulau Samosir dan
masih ingin menikmati keindahan
Danau Toba dan pulau Samosir, anda
bisa menginap di hotel yang berada
di kawasan pulau Samosir ini. Harga
hotel di Pulau Samosir tak jauh
berbeda.
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journey

MENIKMATI MUSEUM DI JAKARTA
J
akarta, kota yang penuh
sejarah.
Saat
penjajahan
Belanda, Jakarta mempunyai
beberapa nama mulai dari Sunda
Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta
(1527-1619), Batavia atau Jaccatra
(1619-1942). Ketika dijajah Jepang,
Djakarta Toko Betsu Shi dipilih
untuk menghilangkan kesan Batavia
bentukan Belanda. Hingga sampai
saat ini, nama pemberian Jepang
itu yang lazim digunakan untuk
menyebut Ibukota Indonesia. Jakarta
juga menjadi tempat kemerdekaan
Indonesia diproklamirkan.
Perjalanan panjang Jakarta lah
yang membuat kota ini mempunyai
sejarah menarik. Karena itulah,
Jakarta mempunyai lebih dari lima
puluh museum dengan berbagai
tema. Mulai tentang tekstil,
perangko, sampai artefak pra-sejarah
di Museum Nasional. Berikut ini
sejumlah museum yang menarik
44

untuk dikunjungi saat berwisata kota
Jakarta.

Kompleks Museum Kota Tua
Di sini, sejumlah museum
berdiri. Kalau ingin melihat sejarah
kota Jakarta, kunjungi saja Museum
Fatahillah atau Museum Sejarah
Jakarta. Ingin tahu keanekaragaman
wayang dan lukisan era 1800-an
hingga sekarang di Indonesia, ada
Museum Wayang dan Museum
Seni Rupa dan Keramik. Penasaran
dengan dunia perbankan Indonesia
mulai mesin cetak uang, mesin
penyimpanan uang dan perlengkapan
operasional perbankan tempoe
doeloe¸bisa berkunjung ke Museum
Mandiri.
Sedangkan Museum Bank
Indonesia, lebih membahas peran
Bank Indonesia sejak sebelum
kedatangan penjajah di Nusantara
hingga terbentuknya Bank Indonesia
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pada tahun 1953 dan kebijakankebijakan Bank Indonesia, meliputi
pula latar belakang dan dampak
kebijakan Bank Indonesia bagi
masyarakat sampai dengan tahun
2005. Tempat menarik di Kawasan
Kota Tua lainnya mulai Museum
Bahari,
lapangan
Fatahillah,
Pelabuhan Sunda Kelapa hingga
jembatan kota intan. Sejumlah toko
tua juga masih beroperasi sampai
saat ini.
Untuk mengunjungi kawasan
kota tua, tak perlu merogoh kocek
terlalu dalam. Tiket masuk untuk
setiap museum berkisar Rp 1000
– Rp 2000. Bahkan ada sejumlah
museum yang menggratiskan tiket
masuk pelajar seperti Museum
Bank Indonesia. Bila lapar, masih
ada pedagang kaki lima yang murah
meriah hingga restoran yang menjadi
pilihan.

Museum nasional

Museum Nasional, seberang jalan Monumen Nasional
Museum Nasional, atau sering disebut dengan
Museum Gajah karena ada patung gajah di depannya,
terletak di bilangan Jalan Medan Merdeka Barat.
Dibangun tahun 1862, saat pemerintah Hindia-Belanda
memutuskan untuk membangun sebuah gedung
museum baru karena museum lama tak mampu lagi
menampung. Gedung museum ini baru dibuka untuk
umum pada tahun 1868.

Bukannya, bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai sejarah?
Tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan
Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada
pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum
Pusat. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, No.092/ 0/1979 tertanggal
28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya
menjadi Museum Nasional. Kini Museum Nasional
bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Tiket untuk masuk museum ini, berkisar Rp 5000
untuk orang dewasa dan Rp 2000 bagi anak-anak, kecuali
pengunjung asing yang harus mengeluarkan uang Rp
10.000 per orang. Buka mulai 8.00-16.00 WIB untuk
weekdays, dan tutup 17.00 untuk weekend.
Bosan melihat arca dan artefak sejarah nusantara,
pengunjung bisa menyeberang ke Monumen Nasional.
Monumen yang puncaknya terbuat dari emas ini
mempunyai museum di bagian dasarnya. Di kedalaman
3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum
Sejarah Nasional Indonesia. Ruangan ini seluas 80 x 80
meter, dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang.
Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama
pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga
menjadi total 51 diorama.
Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak
masa pra sejarah hingga masa Orde Baru. Dimulai dari
sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri

Museum Purna Bhakti, NRM

perjalanan sejarah Indonesia.
Biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke Monumen
Nasional terpisah antara pelataran bawah dengan
pelataran atas. Pengunjung cukup membayar tiket untuk
anak-anak Rp 2.000 rupiah dan dewasa Rp 5.000 rupiah
untuk masing-masing area. Sedangkan untuk halaman
Monas, bisa dinikmati dengan gratis.
Wisata Monas dan Museum Nasional ini bisa
dijangkau dengan bus trans-Jakarta dan kereta commuter.
Sayangnya, kereta tak berhenti di Stasiun Gambir.
Pilihannya bisa turun di Stasiun Juanda atau Stasiun
Gondangdia yang tak jauh untuk ditempuh dengan jalan
kaki.
Menjelajahi Museum di Taman Mini Indonesia Indah
Tak hanya anjungan seluruh provinsi, taman,
dan teater tiga dimensi saja yang ada di Taman Mini
Indonesia Indah. Kawasan wisata ini ternyata juga
menawarkan 16 museum yang layak dikunjungi. Belasan
museum itu antara lain, Museum Indonesia, Museum
Purna Bhakti Pertiwi, Museum Keprajuritan Indonesia,
Museum Perangko Indonesia, Museum Pusaka, Museum
Transportasi, Museum Listrik dan Energi Baru, Museum
Telekomunikasi, Museum Penerangan, dan Museum
Olahraga . Ada juga Museum Asmat, Museum Komodo
dan Taman Reptil, Museum Serangga dan Taman KupuKupu, Museum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum
Timor Timur yang merupakan bekas Anjungan Timor
Timur.
Untuk masuk ke museum-museum yang ada di
Taman Mini, pengunjung perlu merogoh kocek lebih
dalam dibanding saat berkunjung ke museum lain.
Pertama, wisatawan harus membeli tiket untuk masuk
Kompleks Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp
10.000 per orang, ditambah kendaraan mulai Rp 6000
untuk motor, Rp 10.000 untuk mobil, dan Rp 30.000
untuk bus. Kemudian, pengunjung dapat membeli tiket
masuk museum dengan harga yang bervariasi, mulai Rp
2000 hingga Rp 15.000 per orang.
Jadi tak ada salahnya menghabiskan akhir pekan
dengan wisata kota ke museum-museum.
INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015
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kolom

Desentralisasi:

Memandirikan dan Mensetarakan Daerah
Oleh: Dr. Herbert Siagian, M.Sc

Kabag Perencanaan Ditjen Otda Kemendagri

M

asalah pelik yang dihadapi
bangsa ini dan harus
dicarikan solusinya adalah
dominasi sosial dan ekonomi di
satu sisi dan di sisi lain terjadinya
ketidakberdayaan
sosial
dan
ekonomi antar individu atau
kelompok masyakat ataupun daerah
yang satu dengan yang lainnya.
Dominasi ekonomi jelas terlihat pada
masyarakat yang tinggal di daerahdaerah yang lebih beruntung seperti
daerah perkotaan apalagi yang dekat
dengan Jakarta, atau yang berada di
Pulau Jawa. Sementara masyarakat
yang tinggal di daerah-daerah
yang kurang beruntung seperti di
daerah pinggiran/perdesaan atau
di luar pulau Jawa atau Indonesia
Timur mengalami ketidakberdayaan
ekonomi.
Dominasi
ekonomi
terjadi karena aktivitas ekonomi
yang lebih intensif pada daerahdaerah tertentu akibat keuntungan
ketersediaan infrastruktur/fasilitas
pendidikan/fasilitas kesehatan dan
lain sebagainya, juga akibat imej
“daerah maju”, lalu paradigma
“Jakarta adalah barometer” serta
kepercayaan klasik atas potensi
keuntungan ekonomis daerahdaerah tertentu. Ketidakberdayaan
ekonomi terjadi akibat berbagai
fakta dan stigma, antara lain akibat
keterpaksaan menjual sumber daya
alam yang tidak bernilai tambah,
pelestarian
imej
“marjinalisasi
kualitas
daerah”,
hambatanhambatan dalam mengunggulkan
kearifan lokal, minimnya alokasi
pendanaan infrastruktur daerah, dan
banyak lainnya.
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Ketidakberdayaan
ekonomi terjadi akibat
hambatan-hambatan
dalam mengunggulkan
kearifan lokal.
Sejalan dengan itu, Pemerintah
saat ini hadir dengan kesadaran
bahwa mental masyarakat bangsa
ini perlu mendapat perhatian yang
direfleksikan
dengan
gagasan
revolusi mental. Banyak dari kita
tahu bahwa ada ketidakberesan
mental dalam masyarakat kita.
Ketidakberesan ini hanya bisa
ditangani oleh pihak yang memiliki
kekuatan kolektif baik secara politik,
ekonomi, sosial, budaya dan spiritual,
yang dalam konteks Indonesia layak
digerakkan oleh Pemerintah. Esensi
revolusi mental karena Pemerintah
ingin sesegera mungkin menjadikan
Indonesia setara dengan negaranegara maju lainnya, yang salah
satunya
diindikasikan
dengan
capaian
kemajuan
Indonesia
(pengukuran tahun 2013-2014, dari
berbagai sumber) masih cukup jauh
dibawah diantara negara-negara
lainnya seperti HDI 0,684 (negara
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urutan 108), GDP US$ 3,510 (negara
urutan 115) dan CPI 34 (negara
urutan 107).
Desentralisasi dan otonomi
daerah merupakan kebijakan yang
selaras dengan semangat revolusi
mental. Desentralisasi merupakan
pemberian otonomi seluas-luasnya
kepada daerah untuk mengurus
dirinya sendiri termasuk untuk
menyelenggarakan
pelayanan
yang diperlukan bagi masyarakat.
Selanjutnya
dengan
otonomi,
daerah diberikan pula kewenangan
dalam merencanakan, mengerjakan,
mengawasi, mencari pendanaan
dan pembiayaan dalam mengelola
berbagai potensi seperti sumber
daya alam, sumber daya manusia,
perdagangan, investasi, kerjasama
dan lain sebagainya. Intinya, dengan
desentralisasi daerah diberikan
otonomi untuk berusaha keluar dari
ketidakberdayaan ekonominya.
Tentunya, meskipun kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah
diberikan kepada seluruh entitas
daerah di Indonesia, namun
Pemerintah
harus
mengawal
pelaksanaan kebijakan desentralisasi
ini sehingga lebih optimal dan
lebih nyata terjadi khususnya
pada masyarakat yang pada era
sentralisastik tidak berdaya karena
tinggal di daerah-daerah yang kurang
beruntung. Pemerintah Pusat harus
berpihak dan harus lebih tertuju
perhatiannya pada masyarakat yang
tinggal di daerah-daerah pinggiran/
perdesaan/terpencil,
masyarakat
yang tinggal di luar Pulau Jawa dan
masyarakat yang tinggal jauh dari

ibukota negara, masyarakat di pulaupulau terluar, masyarakat di daerah
perbatasan, masyarakat di daerah
yang baru dibentuk, masyarakat di
daerah paska konflik dan masyarakat
di daerah rawan bencana. Ironisnya,
kriteria ini hampir semuanya melekat
pada wilayah Indonesia Timur.
Ketidakberdayaan
ekonomi
terjadi akibat hambatan-hambatan
dalam mengunggulkan kearifan
lokal. Dengan kata lain, kearifan
lokal inilah yang harus mendapatkan
keuntungan dengan dilaksanakannya
desentralisasi dan otonomi daerah.
Alasannya, karena kearifan lokal
memang sudah tersedia di daerah
dan sudah siap digunakan serta
diakui oleh masyarakat di daerah
tersebut. Kearifan lokal dapat berupa
produk-produk yang berhubungan
dengan hasil pertanian, barang
konsumsi, produk terkait pariwisata
dan
jasa
individual/kelompok.
Jenis produk lokal misalnya buahbuahan lokal, penganan tradisional,
obat-obatan, perabotan, produk
fesyen, para penggiat seni, tempat
wisata dan banyak lainnya. Kearifan
lokal telah dilaksanakan oleh
masyarakat secara turun-temurun,
sehingga membentuk kompetensi
masyarakat untuk melakukan dan

mengembangkannya. Kepemilikan
kompetensi untuk mengembangkan
kearifan lokal pada gilirannya
merupakan modal dasar dalam
membentuk
kemandirian
bagi
daerah.
Selanjutnya,
dengan
kemandirian dalam mengembangkan
produk-produk lokalnya, daerahdaerah yang tidak berdaya berpeluang
untuk mensetarakan dirinya dengan
daerah lain. Kesetaraan daerah
didorong
untuk
membentuk
posisi tawar yang pada gilirannya
membentuk
magnitut-magnitut
pertumbuhan baru sehingga tidak
semata-mata
bergantung
pada
Jakarta maupun daerah-daerah
lain yang sudah maju pada era
sentralistik. Tentunya, kesetaraan
menuntut tersedianya kapasitas
dasar masyarakat di suatu daerah.
Terbentuknya kapasitas dasar harus
dijamin oleh pemerintah melalui
berbagai pengaturan termasuk
berbagai standarisasi khususnya
dalam penyelenggaran pelayanan
dasar. Kapasitas dasar masyarakat
mendorong terciptanya modal dasar
bagi kegiatan sosial dan ekonomi
daerah; daya tarik investasi daerah;
pengentasan kemiskinan; memacu
dan meningkatkan penerimaan

daerah; upaya meningkatkan mutu
pelayanan publik; serta penciptaan
masyarakat kelas menengah/madani.
Kebijakan desentralisasi sudah
dilakukan saat ini, sehingga banyak
faktor-faktor dari kebijakan tersebut
yang masih bisa digunakan kedepan,
dengan catatan wajib dilakukannya
pembentukan
“cara
berfikir”
yang tepat terhadap pelaksanaan
kebijakan desentralisasi. Untuk
itu, esensi kebijakan desentralisasi
harus
disebarluaskan
serta
diberikan apresiasi yang tinggi,
karena inilah cara terampuh
dan mungkin satu-satunya cara
memandirikan dan mensetarakan
Indonesia. Dalam bingkai kebijakan
desentralisasi Pemerintah harus
dapat memformulasikan secara
benar kiat untuk mendorong
daerah menggunakan kesempatan
yang
seluas-luasnya
dalam
mengunggulkan kearifan lokal dan
produk lokal menuju kemandirian
dan kesetaraan daerah yang satu
dengan daerah yang lainnya,
dan pada gilirannya juga menuju
kemandirian dan kesetaraan bangsa
ini dengan bangsa-bangsa lain di
dunia.
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otonomi update

I

Menginjak 19 Tahun Otonomi Daerah

ndonesia
menerapkan
kebijakan politik desentralisasi
atau otonomi daerah. Meski
kebijakan otonomi daerah memiliki
sejarah panjang di Indonesia, sejak
diberlakukannya Decentralitatie Wet
tahun 1903 di zaman Belanda, sejatinya
perhatian Pemerintah baru nyata
ketika daerah otonomi percontohan
diresmikan 25 April 1995.
Setahun kemudian, Pemerintah
mengeluarkan Keputusan Presiden
No 11/1996 tentang Hari Otonomi
Daerah yang jatuh pada 25 April.
Sejak itu, peringatan Hari Otonomi
Daerah menjadi agenda tahunan yang
diselenggarakan baik di Pusat, Provinsi,
maupun Kabupaten/Kota.
Peringatan
Hari
Otonomi
Daerah tahun ini mengambil tema
“Menghadirkan Pemerintahan Daerah
yang Demokratis dan Melayani
Masyarakat
dalam
Mendorong
Terbentuknya Daya Saing, Kreatifitas
dan Inovasi dengan Mengandalkan
Kekhasan Daerah Demi Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat”.
Di
Kementerian Dalam Negeri, Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi
inspektur upacara yang digelar, Senin, 27
April 2015.
Dalam pidatonya yang juga
dibacakan pada seluruh upacara

peringatan Hari Otonomi Daerah,
Menteri Tjahjo mengatakan Pemerintah
Pusat sedang menggalakkan pengawasan
terhadap Pemerintah Daerah demi
terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, efisien
dan transparan. Dia meminta kepada
seluruh daerah untuk memaknai
otonomi daerah sebagai kesempatan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Dengan
adanya
kebijakan
Masyarakat Ekonomi Asean, kata
Tjahjo, memberi peluang daerah
untuk meningkatkan daya saing secara
ekonomi. Dia berharap otonomi daerah
bisa membawa manfaat bagi masyarakat
daerah karena Pemerintah Pusat
memberikan kekuasaan seluas-luasnya
kepada Pemda untuk membangun
daerahnya.
Di akhir-akhir upacara peringatan
tersebut, Menteri Tjahjo memberikan
penghargaan kepada sejumlah daerah
yang dianggap berprestasi karena
sukses
melakukan
peningkatan
pendapatan daerah.
Semua kepala
daerah yang mendapat penghargaan
akan mendapatkan satya lencana dari
Presiden Joko Widodo pada puncak
peringatan Hari Otonomi Daerah XIX
Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta,
Selasa, 28 April 2015.

Keesokan harinya, Presiden Jokowi
menyerahkan penghargaan kepada
sejumlah kepala daerah yang dinilai
memiliki prestasi terkait pelaksanaan
otonomi daerah. Sebelum memberikan
apresiasi, Jokowi mengatakan otonomi
daerah telah menumbuhkan sebuah
inovasi dan praktek yang baik, baik
dalam pemerintahan maupun dalam
pembangunan. Jika tidak ada otonomi
daerah, Jokowi yakin inovasi di daerah
juga akan sangat terbatas.
“Jika tidak ada otonomi daerah,
pasti tidak mungkin seorang walikota,
gubernur, bisa jadi Presiden,” kata Jokowi
saat membuka puncak peringatan Hari
Otonomi Daerah. Presiden menuturkan
otonomi menjadi sarana kaderisasi
calon-calon pemimpin, baik tingkat
provinsi, kabupaten, kota, maupun
tingkat nasional.
Sebagai informasi, saat ini di
Indonesia terdapat 542 daerah otonom
yang terdiri dari 34 provinsi, 415
kabupaten dan 93 kota. Dari angka
tersebut, beberapa di antaranya
menerapkan desentralisasi asimetris atau
otonomi khusus seperti Papua, Papua
Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
Nanggroe Aceh Darussalam.

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah,
di Istana Negara, Jakarta. foto : setkab.go.id

48

INFO OTONOMI DAERAH EDISI 1 TAHUN 2015

Pemerintah Daerah Berprestasi Kinerja Terbaik Secara Nasional
Evaluasi Kinerja Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Peringkat

Daerah

Skor

Prestasi

30,590
29,217
27,669

Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi

33.879
33.766
33.233
33.013
32.581
32.557
32.526
32.464

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Peringkat
Daerah
9
Kab. Pasaman
10
Kab. Kutai Kartanegara
Kota
1
Kota Madiun
2
Kota Blitar
3
Kota Probolinggo
4
Kota Mojokerto
5
Kota Surabaya
6
Kota Samarinda
7
Kota Semarang
8
Kota Cimahi
9
Kota Yogyakarta
10
Kota Depok

Provinsi
1.
2.
3.

Jawa Timur
Jawa Tengah
Yogyakarta
Kab.

1
2
3
4
5
6
7
8

Kab. Tuban
Kab. Lamongan
Kab. Purbalingga
Kab. Kulon Progo
Kab. Sleman
Kab. Pinrang
Kab. Sidoarjo
Kab. Bantul

Skor
32.316
32.289

Prestasi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

33.702
33.340
33.248
33.158
32.898
32.332
32.246
31.095
30.938
30.926

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Penerima Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha
bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota yang Berprestasi Kinerja Terbaik Tiga Tahun Berturut-Turut
Berdasarkan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2011, LPPD Tahun 2012 dan LPPD Tahun 2013
NO
1.
2.
3.
4.

Pemerintah Daerah
Kapubaten Tuban
Kabupaten Purbalingga
Kota Madiun
Kota Mojokerto

Kepala Daerah
H. Fathul Huda
H. Sukento Rido Marhaendrianto, MM
H. Bambang Irianto, SH, MM
Drs. Mas’ud Yunus

Keterangan
Bupati
Bupati
Wali Kota
Wali Kota

Pemerintahan Daerah yang Berprestasi Kinerja Tertinggi
Berdasarkan Hasil EKPPD Terhadap LPPD, LPPD Tahun 2011, LPPD Tahun 2012 dan LPPD Tahun 2013
NO
1.
2.
1.
2.

NAMA DAERAH
Kabupaten
Kapubaten Tuban
Kabupaten Purbalingga
Kota
Kota Madiun
Kota Mojokerto

Peringkat Hasil EKPPD terhadap
LPPD
2011
2012
2013
1
9
1
5
6
3
2
8

2
6

1
4

PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA
(Berprestasi 3 Kali Berturut-turut)
Bupati
H. Fathul Huda
H. Sukento Rido Marhaendrianto, MM
Wali Kota
H. Bambang Irianto, SH, MM
Drs. Mas’ud Yunus

Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
Berdasarkan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2013
Bagi Pemerintah Daerah yang Berprestasi Kinerja Terbaik
NO
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Kepala Daerah
Gubernur
Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum
H. Ganjar Pranowo, SH
Sri Sultan Hamengkubuwono X
Bupati
H. Fadeli, SH, Mm
H. A. Aslam Patonangi, SH. M.Si
H. Saiful Ilah, SH, M.Hum
Hj. Sri Surya Widati
Rita Widyasari, S.Sos, MM
Wali Kota
Muh. Samanhudi Anwar, SH
Ir. Tri Rismaharini, MT
Hj. Atty Suharti, SE
Drs. H. Haryadi Suyuti

Daerah
Provinsi
Jawa Timur
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Kabupaten
Lamongan
Pinrang
Sidoarjo
Bantul
Kutai Kartanegara
Kota
Blitar
Surabaya
Cimahi
Yogyakarta

Masa Jabatan

Keterangan

2013 - 2018
2013 - 2018
2012 - 2017

Aktif
Aktif
Aktif

2010 - 2015
2009 - 2014
2010 - 2015
2010 - 2015
2010 - 2015

Aktif
Aktif (2014 - 2019)
Aktif
Aktif
Aktif

2010 - 2015
2010 - 2015
2012 - 2017
2011 - 2016

Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
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PERENCANAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DIREKTORAT PENATAAN
DAERAH, OTONOMI
KHUSUS DAN DPOD

SUBBAG TATA
USAHA
SUBDIT PENATAAN
DAERAH WILAYAH I

DIREKTORAT FASILITASI
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

BAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN

SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAGIAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN

SUBBAGIAN DATA,
MONITORING DAN
EVALUASI

SUBBAGIAN
ADVOKASI

SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
SISTEM, PROSEDUR
DAN KINERJA

SUBBAGIAN
DOKUMENTASI
DAN INFORMASI

SUBBAGIAN
VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI

DIREKTORAT FASILITASI
KELEMBAGAAN DAN
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

DIREKTORAT PRODUK
HUKUM DAERAH

SUBBAG TATA
USAHA

SUBBAG TATA
USAHA

SUBBAG TATA
USAHA

SUBDIT WILAYAH I

SUBDIT WILAYAH I

SUBDIT WILAYAH I

BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
PIMPINAN
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
DAN BARANG MILIK
NEGARA

DIREKTORAT EVALUASI
KINERJA DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS DAERAH

SUBBAG TATA
USAHA
SUBDIT EVALUASI
KINERJA WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A

SEKSI WILAYAH I/A

SEKSI WILAYAH I/A

SEKSI WILAYAH I/A

SEKSI WILAYAH I/A

SEKSI WILAYAH I/B

SEKSI WILAYAH I/B

SEKSI WILAYAH I/B

SEKSI WILAYAH I/B

SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT PENATAAN
DAERAH WILAYAH II

SUBDIT WILAYAH II

SUBDIT WILAYAH II

SUBDIT WILAYAH II

SUBDIT EVALUASI
KINERJA WILAYAH II

SEKSI WILAYAH
II/A

SEKSI WILAYAH
II/A

SEKSI WILAYAH
II/A

SEKSI WILAYAH
II/A

SEKSI WILAYAH
II/A

SEKSI WILAYAH
II/B

SEKSI WILAYAH
II/B

SEKSI WILAYAH
II/B

SEKSI WILAYAH
II/B

SEKSI WILAYAH
II/B

SUBDIT WILAYAH III

SUBDIT WILAYAH III

SUBDIT WILAYAH III

SEKSI ACEH

SEKSI WILAYAH
III/A

SEKSI WILAYAH
III/A

SEKSI WILAYAH
III/A

SEKSI
WILAYAH III/A

SEKSI DKI JAKARTA
DAN DI
YOGYAKARTA

SEKSI WILAYAH
III/B

SEKSI WILAYAH
III/B

SEKSI WILAYAH
III/B

SEKSI
WILAYAH III/B

SUBDIT PROVINSI PAPUA
DAN PAPUA BARAT

SUBDIT WILAYAH IV

SUBDIT WILAYAH IV

SUBDIT WILAYAH IV

SEKSI PROVINSI
PAPUA

SEKSI WILAYAH
IV/A

SEKSI WILAYAH
IV/A

SEKSI WILAYAH
IV/A

SEKSI
WILAYAH I

SEKSI PROVINSI
PAPUA BARAT

SEKSI WILAYAH
IV/B

SEKSI WILAYAH
IV/B

SEKSI WILAYAH
IV/B

SEKSI
WILAYAH II

SUBDIT FASILITASI
DPOD

SUBDIT WILAYAH V

SUBDIT WILAYAH V

SUBDIT PENYERASIAN
KEBIJAKAN

SEKSI PENATAAN
DAERAH DAN
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN DAERAH

SEKSI WILAYAH
V/A

SEKSI WILAYAH
V/A

SEKSI DUKUNGAN
TEKNIS

SEKSI DUKUNGAN
TEKNIS

SEKSI DANA OTONOMI
KHUSUS, DANA
KEISTIMEWAAN, DAN
DANA PERIMBANGAN

SEKSI WILAYAH
V/B

SEKSI WILAYAH
V/B

SEKSI
PENGELOLAAN
DOKUMENTASI

SEKSI
PENGELOLAAN
DOKUMENTASI

SUBDIT PEMERINTAH
ACEH, DKI JAKARTA, DAN
DI YOGYAKARTA

Sumber: Permendagri No. 43 Tahun 2015
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SUBDIT EVALUASI
KINERJA WILAYAH III

SUBDIT EVALUASI
PENINGKATAN
KAPASITAS DAERAH

SUBDIT DUKUNGAN
TEKNIS DAN
DOKUMENTASI

Pembagian Wilayah Pada Unit Kerja Eselon II Ditjen Otonomi Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015
1. Pembagian Wilayah Pada Direktorat Penataan
Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah;

Sub Direktorat Wilayah II, Meliputi Wilayah Jawa

Sub Direktorat Penataan Daerah Wilayah I, Meliputi Provinsi
Sumatera, Jawa dan Bali

Sub Direktorat Wilayah III, Meliputi Wilayah Kalimantan

• Seksi Wilayah IA : Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepulauan Riau,
Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu
• Seksi Wilayah IB : Lampung, Jabar, Banten, DI Yogyakarta, Jateng,
Jatim, Bali

Sub Direktorat Penataan Daerah Wilayah II, Meliputi Provinsi
Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
• Seksi Wilayah IIA : Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut,
Gorontalo, Sultra, Sulteng, Papua
• Seksi Wilayah IIB : Sulsel, Sulbar, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat

Sub Direktorat Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta
• Seksi Aceh
• Seksi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat
• Seksi Provinsi Papua
• Seksi Provinsi Papua Barat

2. Pembagian Wilayah Pada Direktorat Fasilitasi
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
Sub Direktorat Wilayah I, Meliputi Wilayah Sumatera

• Seksi Wilayah IIA : DKI Jakarta, Jabar, Jateng
• Seksi Wilayah IIB : DI Yogyakarta, Banten, Jatim
• Seksi Wilayah IIIA : Kalbar, Kalteng, Kalsel
• Seksi Wilayah IIIA : Kaltim, Kaltara

Sub Direktorat Wilayah IV, Meliputi Wilayah Sulawesi
• Seksi Wilayah IVA : Sulut, Gorontalo, Sulbar
• Seksi Wilayah IVB : Sulteng, Sultra, Sulsel

Sub Direktorat Wilayah V, Meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
• Seksi Wilayah VA : Bali, NTT, NTB, Maluku
• Seksi Wilayah VB : Papua, Papua Barat, Maluku Utara

4. Pembagian Wilayah Pada Direktorat Produk
Hukum Daerah;
Sub Direktorat Wilayah I, Meliputi Wilayah Sumatera
• Seksi Wilayah IA : Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepulauan Riau
• Seksi Wilayah IB : Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung

Sub Direktorat Wilayah II, Meliputi Wilayah Jawa dan Bali
• Seksi Wilayah IIA : DKI Jakarta, Jabar, Jateng
• Seksi Wilayah IIB : DI Yogyakarta, Banten, Jatim, Bali

Sub Direktorat Wilayah III, Meliputi Wilayah Kalimantan dan
Sulawesi
• Seksi Wilayah IIIA : Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara,
• Seksi Wilayah IIIA : Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel

• Seksi Wilayah IA : Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepulauan Riau
• Seksi Wilayah IB : Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung

Sub Direktorat Wilayah IV, Meliputi Wilayah Sulawesi Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua

Sub Direktorat Wilayah II, Meliputi Wilayah Jawa

• Seksi Wilayah IVA : NTT, NTB, Maluku
• Seksi Wilayah IVB : Papua, Papua Barat, Maluku Utara

• Seksi Wilayah IIA : DKI Jakarta,Jabar, Jateng
• Seksi Wilayah IIB : DI Yogyakarta, Banten, Jatim

Sub Direktorat Wilayah III, Meliputi Wilayah Kalimantan
• Seksi Wilayah IIIA : Kalbar, Kalteng, Kalsel
• Seksi Wilayah IIIA : Kaltim, Kaltara

Sub Direktorat Wilayah IV, Meliputi Wilayah Sulawesi
• Seksi Wilayah IVA : Sulut, Gorontalo, Sulbar
• Seksi Wilayah IVB : Sulteng, Sultra, Sulsel

Sub Direktorat Wilayah V, Meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
• Seksi Wilayah VA : Bali, NTT, NTB, Maluku
• Seksi Wilayah VB : Papua, Papua Barat, Maluku Utara

3. Pembagian Wilayah Pada Direktorat Fasilitasi
Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat
Daerah;
Sub Direktorat Wilayah I, Meliputi Wilayah Sumatera
• Seksi Wilayah IA : Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kepulauan Riau
• Seksi Wilayah IB : Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung

5. Pembagian Wilayah Pada Direktorat Evaluasi
Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Wilayah I
• Seksi Wilayah IA : Aceh, Maluku Utara, DKI Jakarta, Kaltim, Sulut,
Babel
• Seksi Wilayah IB : Sulsel, Sumsel, Kalsel, DI Yogyakarta, Kalbar

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Wilayah II
• Seksi Wilayah IIA : Papua, Bali, Bengkulu, Banten, Jambi
• Seksi Wilayah IIB : Sumut, Jabar, Sultra, Kaltara, Sulbar, Kepulauan
Riau

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Wilayah III
• Seksi Wilayah IIIA : Jateng, Lampung, Kalteng, Papua Barat, Riau,
Sulteng
• Seksi Wilayah IIIB : Sumbar, NTB, Gorontalo, Jatim, NTT, Maluku

Sub Direktorat Peningkatan Kapasitas Daerah
• Seksi Wilayah I : Sumatera, Jawa, Bali
• Seksi Wilayah II : Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku,
Papua
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