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I.  Pendahuluan  
 
 
A. Latar Belakang 
 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilahirkan berupa UU 22/1999 
sekurang-kurangnya didorong oleh dua faktor yang berperan sangat kuat. Pertama, 
faktor internal yang didorong oleh berbagai protes  atas kebijakan politik yang 
sangat sentralistik di masa lalu.  Kedua,  faktor eksternal yang dipengaruhi oleh 
dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari 
biaya yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.  

 
Selama lima tahun pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah telah 
menjadi kebutuhan politik yang penting  untuk memajukan kehidupan demokrasi. 
Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen dari segi 
perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi tumbuhnya 
dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa dan keadilan. 
Walaupun ada pandangan kritis yang melihat otonomi daerah sebagai  jalan bagi 
eksploitasi dan investasi asing, namun sebagai upaya membangun prakarsa 
ditengah-tengah surutnya kemauan baik  penguasa, maka otonomi daerah dapat 
menjadi alternatif  bagi tumbuhnya harapan  bagi kemajuan daerah.  

 
Namun demikian, setelah beberapa tahun berjalan pelaksanaan otonomi daerah 
ternyata tidak sepi dari kritik. Beberapa diantaranya adalah;   (1) masalah yang 
berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan “desentralisasi” 
korupsi ke  berbagai kabupaten/kota  dan provinsi  atas alasan apapun. Bukan 
hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis dan nilai 
yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari 
masa-masa sebelum otonomi diberlakukan. (2) persoalan yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumberdaya alam  untuk kepentingan (atas nama) Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Eksploitasi sumberdaya alam untuk memperbesar PAD berlangsung 
secara masif ketika otonomi daerah diberlakukan. Bukan hanya itu, alokasi 
kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan berkaitan langsung dengan 
kepentingan rakyat juga marak diberbagai daerah. (3)  Persoalan yang berkaitan 
dengan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Otonomi daerah yang 
berada di kabupaten menyebabkan koordinasi  dan hirarki kabupaten provinsi 
berada dalam stagnasi. Akibatnya posisi dan peran pemerintah provinsi menjadi 
sekunder dan kurang diberi tempat dari kabupaten dalam menjalankan kebijakan-
kebijakannya. Tidak hanya menyangkut hubungan antara provinsi dan kabupaten, 
tetapi juga antara kabupaten dengan kabupaten. Keterpaduan pembangunan untuk 
kepentingan satu kawasan seringkali macet akibat dari egoisme lokal terhadap 
kepentingan  pembangunan wilayah lain. Konflik lingkungan atau sumberdaya 
alam  yang kerap terjadi antar kabupaten adalah gambaran bagaimana otonomi  
hanya dipahami oleh kabupaten secara sempit dan primordial. (4) Persoalan  yang 
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berhubungan dengan hubungan antara legislatif dan eksekutif , terutama berkaitan 
dengan wewenang legislatif. Ketegangan yang seringkali terjadi antara legislatif dan 
eksekutif dalam pengambilan kebijakan menyebabkan berbagai ketegangan 
berkembang  selama  pelaksanaan otonomi. Legislatif sering dituding sebagai 
penyebab berkembangnya stagnasi politik ditingkat lokal.   
 
Pada saat rakyat Indonesia disibukkan dengan pelaksanakan Pemilu 2004, 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
melakukan revisi terhadap UU 22/ 1999.  Dilihat dari proses penyusunan revisi, 
paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru  (UU 32/2004) yakni, 
proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup ditengah-tengah rakyat sedang 
melakukan hajatan besar pemilu. Padahal UU otonomi daerah adalah kebijakan 
yang sangat penting dan menyangkut  tentang kualitas pelaksanaan partisipasi 
rakyat  dan pelembagaan demokrasi. Kedua, UU tersebut disusun oleh DPR hasil 
pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi tersebut anggota DPR sudah 
mau demisioner. Tanggal 29 September 2004 bersamaan dengan berakhirnya masa 
jabatan anggota DPR periode 1999-2004, Sidang Paripurna DPR menyetujui 
rancangan perubahan (revisi) terhadap UU 22/1999 menjadi UU 32/2004. Tanggal 1 
Oktober anggota DPR baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara de facto DPR pemilu 
1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan 
pembahasan kebijakan yang sangat krusial.  

 
Pemerintahan hasil pemilu 2004 telah terbentuk.    Walaupun masih banyak 
kekurangan, namun Pemilu 2004 sebagai proses pembentukan demokrasi 
(kelembagaan demokrasi) telah berjalan cukup baik, proses dinamik yang terbentuk 
menunjukkan bahwa mayoritas massa rakyat mulai menyadari  pentingnya 
pembentukan demokrasi yang jauh dari kekerasan  dan menghargai pluralitas 
politik. Tibalah saatnya pemerintahan diuji kesungguhannya untuk menjalankan 
amanat politik rakyat, termasuk komitmennya mengenai pelaksanaan desentralisasi. 
Pasang surut desentralisasi yang diwarnai dengan tarik ulur kepentingan pusat dan 
daerah harus segera digantikan dengan penciptaan sistem pemerintahan di tingkat 
lokal yang demokratis.    
 
Sehubungan dengan itu, maka diperlukan upaya yang sistematis untuk melakukan 
evaluasi  menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi yang berlangsung selama 
ini. Dibutuhkan indikator desentralisasi yang membuka ruang bagi masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal, 
mengedepankan akuntabilitas kepada kepentingan publik  dan meningkatkan 
akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat 
setempat. Selain harus tercermin dalam produk kebijakan, indikator-indikator itu 
juga harus terimplementasi dalam praktek desentralisasi yang dijalankan oleh 
pemerintahan lokal.  Untuk memenuhi kebutuhan itulah, YAPPIKA  menggagas 
program dengan judul “Mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka 
ruang partisipasi politik rakyat, efektifitas tata pemerintahan dan meningkatkan 
kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat” 
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Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan 
desentralisasi  masa mendatang, baik dalam bentuk rekomendasi kebijakan 
desentralisasi maupun mekanisme pelaksanaannya di tingkat lokal.  Hal ini 
memiliki momentum yang tepat mengingat saat ini Depdagri sedang merencanakan 
untuk membuat grand design desentralisasi. Hasil-hasil dari program ini akan 
diarahkan untuk memberi masukan yang substansial kepada tim penyusunan grand 
design desentralisasi dengan membangun komunikasi secara intensif.    
 
 
B. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan  
 
Tujuan 1  
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi sepanjang tahun 2001-2005 dan 
dampaknya terhadap proses demokratisasi (relasi kekuasaan dan partisipasi 
politik), efektifitas tata pemerintahan (akuntabilitas dan tanggungjawab pemerintah 
daerah), serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.  
 
Hasil yang diharapkan 
• Tersusunnya rumusan menyangkut kondisi ideal yang diharapkan dari 

pelaksanaan desentralisasi, dan diterjemahkan menjadi indikator-indikator 
desentralisasi yang baik yang mengarah pada proses demokratisasi, efektifitas 
tata pemerintahan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat  (good-
democratic-and-responsible governance) 

• Diperolehnya status pelaksanaan desentralisasi sepanjang tahun 2001-2005 
dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan dan indikator-indikator 
yang dipilih. Dengan perolehan status pelaksanaan desentralisasi ini, sekaligus 
akan tergambar beberapa problem, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam 
proses desentralisasi yang dilakukan selama 4 tahun ini.  

 
Tujuan 2 
Merumuskan strategi penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi untuk masa-masa 
mendatang, sekaligus mengajukan rekomendasi perubahan UU 32/2004 dan UU 
terkait lain yang diperlukan  
 
Hasil yang diharapkan 
• Teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan UU 32/2004 dalam mewujudkan 

pelaksanaan desentralisasi yang ‘ideal’, dan rekomendasi-rekomendasi 
penyempurnaannya, yang akan diajukan kepada Departemen Dalam Negeri dan 
DPR-RI untuk dibahas dalam persidangan DPR-RI periode 2006-2007 

• Teridentifikasinya inter-relasi beberapa UU lain yang mewarnai proses 
desentralisasi di Indonesia dan rekomendasi-rekomendasi untuk terjadinya 
sinergi dengan UU yang mengatur desentralisasi   

• Tersusunnya rumusan-rumusan perbaikan strategi pelaksanaan desentralisasi 
(baik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas institusi pemerintahan 
maupun peran-peran dan kapasitas masyarakat sipil) dalam rangka mendorong 
perwujudan good-democratic-and-responsible governance. Salah satu hasil dari 
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perbaikan strategi pelaksanaan desentralisasi akan menyangkut mekanisme 
akuntabilitas warga-negara – pemerintah daerah – pemerintah pusat yang harus 
dikembangkan.  

 
C. Kerangka Konseptual  
 
Kajian ini akan menggunakan kerangka konseptual yang didasarkan pada 
pendekatan berbasis hak atau yang dikenal sebagai Rights-Based Approach (RBA) 
yang dikombinasikan dengan teori mengenai tiga  nilai-nilai (values)  yang harus 
dicapai oleh pemerintah daerah dalam suatu desentralisasi yang demokratis (Smith, 
1985). 
 
RBA adalah sebuah kerangka konseptual dalam proses pembangunan manusia yang 
menggunakan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar dan tujuan pembangunan 
adalah untuk mencapai pemenuhan hak asasi tersebut. (Ljungman, 2004; Nyamu-
Musembi dan Cornwall, 2004). Pendekatan ini memfokuskan kepada pemenuhan hak 
dan klaim yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan kelompok 
yang selama ini termarginalisasi dalam kegiatan pembangunan untuk memasukkan 
prioritas, pandangan, dan persepsi mereka untuk memperoleh manfaat dari 
program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Moser et al. 2001: 21 dalam 
Mitlin dan Patel, 2005). Pendekatan ini sangat berbeda dengan pendekatan yang 
sebelumnya digunakan, yaitu pendekatan yang berbasis kebutuhan (needs-based 
approach). Perbedaan mendasar antara pendekatan antara needs-based dan rights-based  
digambarkan di bawah ini  (Collins, Pearson & Delany, 2002 dalam Ljungman, 2004: 7) 
 
Needs Approach Human Rights Approach 

Works toward outcome goals Work towards outcome and process goals 

Recognises needs as valid claims Recognises that rights always implies obligations 
of the state 

Empowerment is not necessary to meet all 
needs 

Recognises that rights can only be realised with 
empowerment 

Accepts charity as the driving motivation for 
meeting needs 

Regards charity as an insufficient motivation for 
meeting needs 

Focuses on manifestations of problems and 
immediate causes of problems 

Focuses on structural causes of problems, as well 
as manifestations and immediate causes of 
problems 

Focuses on the social context with little 
emphasis on policy 

Focuses on social, economic, cultural, civil and 
political context and is policy-oriented 

 
 
RBA dalam hal ini lebih melihat bahwa pemerintah punya kewajiban untuk 
memenuhi sejumlah hak-hak dasar warganegara seperti hak atas pangan, kesehatan, 
pendidikan, informasi, partisipasi - dimana kemiskinan mereka adalah salah satu 
akibat dari diabaikannya hak-hak dasar ini oleh negara (Ljungman, 2004). Dengan 
pendekatan berbasis hak, warganegara mempunyai landasan untuk mengklaim hak-
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hak dasarnya dan adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut 
dan memberikan akses kepada warganegaranya untuk merealisasikannya dalam 
kerangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai bagian penting 
dalam kerangka ini, RBA memberikan tekanan kepada akuntabilitas dari penentu 
kebijakan dan aktor-aktor lainnya dalam pembangunan yang dalam melakukan 
kegiatannya itu dapat menyebabkan dampak terhadap hak-hak dasar seseorang 
(Ljungman, 2004; Mitlin dan Patel, 2005; Nyamu-Musembi dan Cornwall, 2004).   
 
Dengan dasar pada pemenuhan hak-hak asasi manusia pendekatan RBA 
menekankan bahwa:   

1) Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk menghargai, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak dasar warganegara. Sebagai tambahan, mereka yang 
mendapatkan hak itu bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan 
kebutuhannya dan prioritasnya dan bekerja bersama-sama yang lain untuk 
mewujudkan proses yang dapat merealisasikan dipenuhinya hak-hak itu;  

2) Setiap individu dan semua orang dapat berpartisipasi dalam, dan 
berkontribusi kepada, dan menikmati pembangunan sipil, ekonomi, sosial, 
kultural, and politik; 

3) Hak-hak yang diberlakukan harus mendukung satu dengan lainnya; satu hak 
tidak dapat dilaksanakan atas biaya dari hak yang lain 

4) Setiap orang adalah setara sebagai manusia tanpa diskriminasi yang 
didasarkan pada etnisitas, gender, usia, bahasa, agama, asal usul, cacat fisik, 
tempat kelahiran, batas areal geografis, dsb.  

 
Dengan mengacu pada instrumen hukum internasional tentang hak-hak asasi 
manusia, Ljungman  berpendapat terdapat enam prinsip pokok yang kemudian 
menjadi dasar pendekatan dari RBA ini. Ke-enam prinsip pokok itu adalah: 
 

1) Prinsip dasar dari hak asasi manusia yang universal dan inalienability (tak 
dapat diabaikan atau diingkari). Prinsip ini menekankan bahwa pada setiap 
orang - baik perempuan, laki-laki, dan anak-anak - melekat sejumlah hak-hak 
dasar yang mereka dapat nikmati sebagai manusia dan siapapun tidak dapat 
mengingkari hak-hak ini atau mencabutnya secara paksa dari mereka;  

2) Prinsip Kesetaraan (Equality) dan Non-Diskriminasi. Prinsip ini pada intinya 
menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh akses yang sama 
atas sumberdaya dan untuk mendapat pelayanan yang diperlukannya bagi 
pemenuhan sejumlah kebutuhan manusia yang mendasar (basic human needs). 
Prinsip kesetaraan atau equality ini harus tercantum dalam kebijakan dan 
hukum yang berlaku serta terlihat dalam praktek yang dijalankan oleh 
otoritas negara. Dalam aspek pembangunan, prinsip ini menyiratkan bahwa 
tujuan dari pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah harus menyentuh 
mereka atau kelompok yang tersingkir atau yang tidak memperoleh akses 
yang cukup atas sejumlah pelayanan sosial.  Perlu dibuat prioritas untuk 
menjangkau kelompok dalam masyarakat yang selama  ini tersingkir baik 
akibat dari kebijakan dan praktek negara atau tersingkir karena alasan-alasan 
kultural, sosial, atau lainnya. Dalam hal ini desentralisasi dan demokratisasi 

6  



dari pemerintahan di tingkat lokal adalah salah satu strategi untuk mencapai 
adanya kesetaraan dan agar masalah diskriminasi dapat diatasi; 

3) Prinsip Indivisibility dan Keterkaitan dari Hak-Hak. Prinsip ini 
mengisyaratkan bahwa pemenuhan dari suatu hak tidak dapat dipisahkan 
dari pemenuhan hak lainnya karena semua hak-hak pada dasarnya saling 
terkait. Hal ini merefleksikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar ini perlu 
dilihat dari berbagai dimensi. Namun, meskipun semua hak asasi manusia—
civic, politik, ekonomi, sosial, dan kultural mesti diperlakukan dengan derajat 
kepentingan yang sama, tergantung pada konteksnya—prioritas dapat 
dikenakan pada sejumlah hak. Meskipun demikian, memprioritaskan 
sejumlah hak-hak tertentu jangan sampai dilakukan dengan mencederai 
pencapaian hak-hak yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua 
hak-hak ini perlu dicapai sekaligus. Perlu secara cermat dipilih hak-hak kunci 
yang perlu dicapai terlebih dahulu yang dapat menjadi dasar untuk mencapai 
hak-hak yang lain.  

4) Partisipasi. Makna dari prinsip ini adalah setiap orang dan  semua orang 
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi untuk, dan 
memperoleh manfaat dari pembangunan sipil, ekonomi, sosial, dan politik. 
Semua orang berhak untuk menggunakan seluruh kompetensinya dan 
potensinya untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. 
Prinsip dari strategi berbasis hak ini menekankan adanya partisipasi oleh 
masyarakat secara bebas, aktif, dan bermakna. ”Bebas” artinya partisipasi 
tidak boleh dipaksakan. ”Aktif” dalam hal ini menekankan adanya 
perubahan yang ingin dicapai dari proses partisipasi. ”Bermakna” 
mengindikasikan bahwa partisipasi diperlukan dalam proses mencapai suatu 
tujuan. Adalah penting untuk melihat sejauhmana prosedur, struktur, dan 
proses yang ada pada saat ini perlu diubah atau diperkuat untuk menjamin 
terlaksananya prinsip partisipasi masyarakat secara bebas, aktif, dan 
bermakna.  

5) Akuntabilitas. Prinsip ini ada karena hak mengisyaratkan adanya kewajiban 
dan kewajiban memerlukan adanya akuntabilitas. Untuk meminta 
akuntabilitas dari pemegang kebijakan dan aktor lainnya yang mana tindakan 
mereka dapat berdampak pada hak-hak seseorang, mensyaratkan adanya 
perubahan paradigma pembangunan dari yang berbasis belas kasihan 
(charity) ke berbasis obligasi (tanggungjawab). Akuntabilitas memerlukan 
ditempatkannya peran pemerintah sebagai fihak yang bertanggungjawab atas 
dampak yang disebabkannya terhadap kehidupan masyarakat dan bersedia 
untuk melakukan kerjasama dengan cara menyediakan informasi, 
menjalankan prinsip transparansi dalam seluruh kerjanya, dan bersedia 
mendengarkan pandangan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar mereka.  

6) Rule of Law. Prinsip ini mensyaratkan bahwa hak-hak asasi manusia harus 
dilindungi oleh undang-undang. Juga mensyaratkan adanya proses hukum 
dan institusi peradilan yang independen, tidak korup, yang menjunjung 
prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan semua pihak dimata hukum. Dalam 
hal ini tidak terbatas pada hukum formal dan sistem peradilan formal belaka 
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tetapi juga perlu dilihat seluruh sistem peradilan dan hukum yang dapat 
meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang termarjinalisasi untuk 
mendapatkan hak-hak asasinya lewat jalur hukum.  

 
Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan prinsip rights-based approach 
mengingat prinsip-prinsip hak- asasi manusia ini telah dijabarkan dan masuk dalam 
sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 setelah melalui proses 
amandemen. Dengan menggunakan pandangan ini, maka kajian ini akan melihat 
sejauh mana kebijakan dan praktek desentralisasi yang telah berlangsung sejak 
tahun 2001 memperkuat fondasi negara untuk memberikan pengakuan, 
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warganegara dalam kerangka hak 
asasi manusia.  
 
Seperti yang sempat disinggung di atas, kebijakan desentralisasi dan kebijakan yang 
mendorong demokratisasi pada tingkat pemerintahan daerah ditempatkan sebagai 
salah satu strategi penting dalam upaya pencapaian tiga nilai-nilai demokrasi pada 
tingkat lokal.  Ketiga nilai-nilai yang relevan tersebut menurut Smith (1985; 29-30) 
adalah political equality,  accountability   dan responsiveness. 
  
1. Political Equality  
Salah satu tujuan desentralisasi menurut Smith adalah terciptanya political equality di 
tingkat lokal (Smith, 1985:24). Political equality dalam desentralisasi merupakan 
kontribusi dari penguatan demokrasi lokal, dimana masyarakat memiliki 
kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan 
pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak 
kebebasan berbicara. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat 
merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan 
dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini, kekuasaan 
pengambilan keputusan  diserahkan dari pemerintah nasional kepada masing-
masing pemerintah. Sehingga hal ini mencerminkan karakter demokrasi yang lebih 
origin dan alami, daripada demokrasi yang dilaksanakan di tingkat nasional.  
 
Perpindahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah nasional 
kepada pemerintah lokal lebih memperpendek proses demokrasi (Burns, 1994:155). 
Demokrasi lokal dalam pengertian ini adalah menguatnya derajat partisipasi 
masyarakat, bahkan dapat mencapai tingkatan kontrol. Tentu saja tingkatan kontrol 
masyarakat berada dalam spektrum politik yang sejajar dengan demokrasi 
deliberatif yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (council). Hanya 
saja, dalam sistem demokrasi perwakilan, keputusan-keputusan politik terlembaga 
dilakukan oleh lembaga perwakilan dan bukan oleh masyarakat. Baik menurut 
Smith maupun menurut Burns, desentralisasi merupakan hubungan partisipasi 
dinamis antara berbagai stakeholder dalam proses pemilihan dan pengambilan 
keputusan. Suatu hubungan dinamis yang mungkin terjadi karena ukuran daerah 
yang semakin kecil, dimana interaksi berbagai pemangku kepentingan menjadi 
semakin intensif. Hal mana yang tidak akan terjadi atau paling tidak semakin 
berkurang dalam lingkup nasional, dimana teritori tersebut semakin besar. 
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Sedangkan Stoker melihat relasi berbagai kepentingan tersebut tidak hanya sebatas 
antara negara dan masyarakat, tetapi juga berbagai kelembagaan pemerintah yang 
bersifat formal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Stoker, 1991:89). 
Bahkan relasi antara elected official  dan appointed official merupakan pokok bahasan 
dalam melihat political equality di pemerintahan daerah. 
 
Dalam kaitan dengan konsep political equality, penelitian ini memberikan fokus 
kajian berbagai relasi, yaitu: (1) antar pemerintahan (intergovernmental relation), (2) 
relasi antara negara dan masyarakat (state-society relation) dan (3) relasi antara 
masyarakat dengan masyarakat (society-society relation). Hubungan antar 
pemerintahan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kesetaraan berbagai level 
pemerintahan baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam kewenangan 
mengatur dan mengurus. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin 
kuat, misalnya jika terdapatnya kesetaraan kewenangan dengan sumber keuangan 
yang dimiliki, jika terdapatnya kewenangan dan kemampuan yang sama antara 
legislatif dan eksekutif di daerah, juga jika terdapatnya kejelasan kewenangan antar 
berbagai tingkatan pemerintahan. Hubungan antara negara dan masyarakat dalam 
konteks political equality penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan refleksi 
daya tawar masyarakat terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh lembaga-
lembaga formal pemerintahan. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan sekaligus 
pemilik otonomi, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah 
harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan memberikan 
suaranya (local voice and choice). Desentralisasi tidak dimaksudkan memberikan 
otonomi hanya kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu harus memperkuat 
peran dan kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan di tingkat 
lokal. Dengan kata lain desentralisasi semakin meningkatkan demokrasi partisipatif 
(participatory democracy). Sedangkan dalam hubungan antara masyarakat dengan 
masyarakat (society-society relation), political equality dalam pemerintahan daerah 
mencirikan kesempatan yang sama secara horizontal antar warga maupun 
kelompok warga untuk partisipasi, memberikan suara dan pilihan dalam proses 
kebijakan. Kesetaraan politik antar warga ini penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, karena setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalam 
hukum dan politik. Artinya, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk 
mempengaruhi setiap kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga 
kepentingannya, menurut rambu-rambu yang telah disepakati dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan.  
 
Dalam penelitian ini, dimensi political equality akan dilihat baik dalam level 
kebijakan (policy), level institusional maupun level operasional. Dalam level policy, 
kajian difokuskan pada aspek normatif, apakah terdapat sejumlah ketentuan dalam 
Peraturan perundang-undangan yang menjamin political equality dalam berbagai 
relasi tersebut. Sedangkan dalam level institusional merupakan instrumen-
instrumen yang ada dan menjadi tools bagi terjadinya berbagai relasi tersebut. Level 
operasional mencerminkan dispute dan distorsi yang mungkin terjadi dalam relasi 
berbagai pemangku kepentingan pemerintahan daerah. 
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2. Local Accountability 
Nilai kedua dari suatu desentralisasi yang demokratis terhadap individu 
warganegara maupun komunitas lokal adalah bahwa ia memfasilitasi akuntabilitas, 
yang dapat berarti juga kebebasan   (Smith, 1985:26).  Secara politik, desentralisasi 
sering dikatakan akan  memperkuat akuntabilitas, karena membawa pemerintah 
lebih dekat kepada rakyat. Dari sudut pandangan ini akuntabilitas pemerintah 
daerah akan dilihat dari sejauhmana  ia mempromosikan kebebasan, persamaan dan 
kesejahteraan, memberikan tempat bagi pelatihan partisipasi warganegara dan 
kepemimpinan politik tingkat lokal, dan pengakuan terhadap hak kelompok-
kelompok individu di dalam masyarakat lokal untuk mengatur dirinya sendiri (Mill, 
1861).   Pandangan lain lebih menekankan akuntabilitas ini pada aksesibilitas 
terhadap pemerintah lokal dan penjabat-penjabatnya (Finer, 1957:91).  
 
Proposisi bahwa desentralisasi yang diselenggarakan secara demokratis akan 
memberikan ruang bagi akuntabilitas dan kontrol yang lebih besar memang dilihat 
sebagai argumen yang mengandung berbagai kebenaran. Proses yang berlangsung 
di tingkat pemerintahan daerah membuat akuntabilitas lebih berarti karena elemen-
elemen yang duduk  di pemerintahan berdasarkan pemilihan (elected officials) akan 
menghubungkan birokrat (appointed officials) dengan warganegara. Aktivitas-
aktivitas politik yang melekat di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
seperti pemilihan, pembuatan peraturan, tekanan politik,  publisitas dan debat 
publik, akan menutup jurang pemisah antara warganegara dan pemerintah dan 
memberikan kesempatan kepada warganegara untuk menyampaikan keluhan dan 
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pemerintah  (Smith, 1985:27).  
  
Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di atas right base approach to the 
development (RBA)  menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu dari enam prinsip 
yang mendasari tindakan-tindakan pemerintah dan  stakeholders lainnya. Dengan  
akuntabilitas didefinisikan bahwa penjabat negara dan figur-figur  yang mempunyai 
kekuasaan lainnya bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak asasi manusia. Di pihak lain anggota-anggota  masyarakat  yang 
memiliki hak  tersebut bertanggungjawab pula  untuk mengkomunikasikan 
kebutuhan dan prioritas mereka dan bekerjasama dengan yang lain dalam 
membangun proses untuk merealisasikan hak-hak tersebut 
 
Prinsip akuntabilitas ini  menurut Ljungman diperoleh dari hak yang secara implisit 
mengandung kewajiban dan kewajiban menghendaki akuntabilitas. Dengan 
meminta akuntabilitas dari pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang tindakan-
tindakan mereka akan berdampak terhadap hak-hak rakyat, telah  memberikan 
kontribusi bagi perubahan  penyelenggaraan pembangunan dari keadaan yang 
bersifat kemurahan hati atau amal pemerintah terhadap rakyatnya menjadi 
kewajiban, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipantau. Akuntabilitas 
mewajibkan pemerintah   yang secara prinsip dan hukum merupakan duty bearer 
untuk: (1) menerima tanggungjawab atas dampak yang terjadi terhadap kehidupan 
rakyat; (2) bekerjasama dengan menyediakan informasi, melakukan proses yang 
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transparan dan mendengarkan pandangan-pandangan masyarakat; dan (3) 
memberikan tanggapan  yang cukup memadai terhadap pandangan-pandangan 
tersebut. Akuntabilitas membutuh kondisi-kondisi untuk transparansi dan 
kesempatan untuk menantang dan mencari perbaikan atas keputusan atau tindakan-
tindakan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap hak-hak. Walaupun 
tergantung kepada duty-bearer untuk menentukan mekanisme akuntabilitas yang 
tepat, seluruh mekanisme tersebut haruslah mempunyai aksesibilitas, transparan 
dan efektif. Kerjasama pembangunan berdasar RBA bertujuan memperkuat 
akuntabilitas pemerintah untuk menjamin sistem yang terbuka, transparan, efektif, 
efisien dan responsif (Ljungman, 2004: 12).  
 
Dalam hubungannya dengan accountability, penelitian ini memusatkan perhatian 
kepada hubungan antara negara dan masyarakat  sipil ( state and  civil society 
relation). State,    dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintahah daerah (lokal) 
dan aktor-aktor negara lainnya,   merupakan pelaksana kewajiban (duty bearer) yang 
diberi mandat untuk memerintah;  bertanggungjawab kepada  pemegang hak 
(rights-holder) yang sekaligus pemberi mandat.  Local accountability adalah prinsip 
yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang terkena 
dampak atau   yang berkepentingan dengan kebijakan itu.  
 
Studi ini mengembangkan argumen bahwa adalah merupakan kewajiban 
pemerintah daerah (termasuk DPRD) mendorong terciptanya mekanisme dan 
sistem akuntabilitas sebagai refleksi status eksistensialnya sebagai pengemban 
mandat warga yang menjadi konstituennya maupun sebagai respons terhadap 
tuntutan pengelolaan birokrasi dengan ukuran-ukuran berbasis kinerja?  
 
Kewajiban ini antara lain mencakup mekanisme pemberian informasi dan/atau 
menjelaskan mengenai kinerja  pemerintah daerah, baik dalam bentuk keputusan-
keputusan yang  dibuat dan tindakan-tindakan yang diambil,  kepada berbagai 
kelompok dalam masyarakat. Dan dengan informasi yang diberikan para pemangku 
kepentingan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan dan memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk  memberikan tanggapan, kritik, saran dan kontrol 
yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut.  
 
Dengan perkataan lain local accountability menyangkut relasi antara desentralisasi 
dengan peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, transparansi 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya mekanisme untuk 
menyampaikan keluhan (complaint mechanism), adanya konsultasi dan persetujuan 
yang diberikan masyarakat sebelum program-program pemerintah dijalankan (free 
and prior informed consent) serta adanya feed-back dan kontrol dari masyarakat.  
 
Dengan terciptanya mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah-warganegara 
desentralisasi betul-betul menghasilkan  good-democratic-and-responsible governance.  
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3. Local Responsiveness  
Nilai ketiga atau terakhir dari desentralisasi yang demokratis adalah responsiveness 
pemerintah daerah terhadap masyarakat (komunitas), yaitu berupa kemampuan 
untuk menyediakan apa yang menjadi  tuntutan (demand, yang di dalam RBA 
disebut dengan hak atau rights)  rakyat. Pengertian ini kadang-kadang dirujuk 
sebagai nilai ‘kesejahteraan’ (welfare) dari keberadaan pemerintah daerah. Ia 
merupakan cara yang efisien dalam memecahkan masalah dan meyediakan 
pelayanan. 
 
Pendekatan ini memberikan argumen bahwa pemerintah daerah harus responsif 
atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, akan tetapi kebutuhan tersebut 
haruslah diidentifikasi berdasarkan pengetahuan yang mendalam atas masalah-
masalah lokal dan menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. 
Pengetahuan masalah-masalah lokal dilihat sebagai prasyarat dari resposiveness dan 
fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas. Ini berarti bahwa pemerintah 
daerah harus mengembangkan  informasi dua arah antara pemerintah dengan 
rakyat yang merupakan salah satu ciri  dari demokrasi (Smith, 1985: 28). 
 
Dalam melihat aspek local responsiveness, pendekatan RBA yang digunakan dalam 
penelitian ini akan melihat sejauhmana kebijakan dan praktek desentralisasi ini telah 
membuat pemerintah daerah semakin responsif terhadap pemenuhan kewajibannya 
dalam  memenuhi hak-hak dasar warganegara untuk mendapatkan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan, terlibat dalam proses politik, serta mendapatkan 
kehidupan yang layak dan lingkungan sehat, guna menjamin keberlangsungan 
perekonomian dan kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat setempat.   
 
 
D. Ruanglingkup dan Metodologi Penelitian  
 
1. Ruanglingkup penelitian 
 
Literatur-literatur mengenai desentralisasi demokratis (democratic decentralization) 
pada umumnya mengemukakan bahwa desentralisasi bertujuan untuk 
mengembangkan: (1) akuntabilitas dan transparansi, (2)  partisipasi publik, dan (3) 
demokratisasi.  Karena itu, desentralisasi demokratis terutama akan diukur dari 
keberhasilannya mencapai sepuluh hal-hal pokok sebagaimana dikemukakan di 
bawah ini:  
  

1. Hilang atau berkurangnya hambatan-hambatan administratif dalam 
pengambilan keputusan yang tersentralisir. 

2. Pemerintah daerah akan akuntabel terhadap warganya. 
3. Pemerintah daerah semakin responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan 

warga masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan 
termarginalisasi. 

4. Pelayanan masyarakat akan semakin efektif dan efisien. 
5. Kuantitas dan kualitas  pelayanan umum akan semakin meningkat. 
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6. Berbagai kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih terwakili  
kepentingannya. 

7. Kelompok-kelompok masyarakat akan berpartisipasi secara penuh 
dalam proses pengambilan keputusan di daerah. 

8. Kemampuan anggota masyakat dalam mengartikulasikan 
kepentingannya semakin meningkat. 

9. Hak-hak kepemilikan daerah (lokal) semakin diakui dan dilindungi 
keberadaannya. 

10. Akses terhadap sumberdaya lokal lebih dikendalikan dan 
dimanfaatkan secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan 
masyarakat daerah.  

 
Dengan pendekatan rights-based aproach di atas, maka kajian kebijakan desentralisasi 
pada dasarnya harus diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan praktek 
desentralisasi itu berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pemerintah 
untuk melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak dasar warganegara 
yang antara lain mencakup: 

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas 
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
3. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik  
4. Hak untuk ikut terlibat dalam merancang dan mengawasi kebijakan 

negara dan alokasi sumberdaya publik yang dapat berdampak pada 
kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan 
termarjinalisasi 

5. Hak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan 
kinerja pemerintah 

6. Hak untuk tidak mendapat diskriminasi 
7. Hak untuk bebas dari ketakutan dan memperoleh rasa aman   
8. Hak masyarakat setempat untuk memperoleh kesejahteraan agar 

dapat hidup layak dan agar terjaganya keberlangsungan pelayanan 
lingkungan untuk menjamin kehidupan mereka    

 
Berangkat dari pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini 
berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok berikut ini: 
 
• Apakah pelaksanaan desentralisasi telah merefleksikan keadilan dalam relasi-

relasi kekuasaan  antara pemerintah daerah dengan pemerintah nasional di satu 
pihak dan antara pemerintah daerah dengan rakyat (daerah) di pihak lain, 
dengan bertumpu pada relasi timbal-balik antara warganegara sebagai pemilik 
hak dan negara yang berkewajiban memenuhinya? 

 
• Apakah pelaksanaan desentralisasi telah mendorong terciptanya mekanisme dan 

sistem akuntabilitas pemerintah daerah sebagai refleksi status eksistensialnya 
sebagai pengemban mandat warga yang menjadi konstituennya maupun sebagai 
respons terhadap tuntutan pengelolaan birokrasi dengan ukuran-ukuran 
berbasis kinerja? 
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• Apakah pelaksanaan desentralisasi telah menciptakan pemerintahan daerah 

yang lebih bertanggungjawab dalam menggunakan sumberdaya dan kekuasaan 
yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat lokal di 
wilayahnya; serta lebih lebih tanggap dalam memenuhi hak-hak dasar 
masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan kekuasaan yang dimilikinya 
tersebut?  

 
Untuk mengukur sejauhmana ketiga dimensi atau nilai-nilai sebagaimana 
dikemukakan di atas telah direalisasikan  studi memilih beberapa isu yang 
dipandang dapat mencakup ketiganya,  yang masing-masing adalah: (1) efektivitas 
pemerintahan, (2) penganggaran, (3) pelayanan publik, (4) Pilkada, dan (5) 
pengelolaan sumberdaya alam (PSDA). 
 
Isu efektivitas pemerintahan antara lain mencakup: pembagian kewenangan antara 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota;  pemahaman dan pelaksanaan asas 
desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi; harmonisasi undang-undang sektoral 
dengan undang-undang pemerintahan daerah; nomenklatur dan ukuran  (jumlah 
dan jenis) kelembagaan di daerah;  kepegawaian (putera daerah vs non-putera 
daerah, mobilitas kepegawaian, menghilangkan sekat-sekat kepegawaian);  politisasi 
birokrasi vs netralitas pegawai negeri, hubungan antara pejabat yang dipilih dengan 
pejabat yang diangkat (elected vs appointed officials).  
  
Yang berhubungan dengan penganggaran antara lain orientasi anggaran (anggaran 
kinerja vs anggaran tradisional);  partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
anggaran;  transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan 
anggaran;  dan bentuk-bentuk pengawasan publik.   
Yang berhubungan dengan isu pelayanan publik mencakup:  peningkatan kuantitas 
dan kualitas pelayanan publik; akses publik akan informasi; transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, mekanisme bagi 
partisipasi masyarakat; serta cost-efficiency and effectiveness penyediaan pelayanan.   
 
Isu-isu Pilkada antara lain berhubungan dengan  kemandirian organisasi KPUD dan 
PANWAS, mekanisme pencalonan kepala daerah,  partisipasi rakyat dalam Pilkada, 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada dan perubahan pola-pola 
hubungan antara kepala daerah terhadap konstituennya.    
 
Dalam isu pengelolaan sumberdaya alam (PSDA) akan dilihat antara lain yang 
berhubungan dengan: kewenangan pemerintah daerah dalam PSDA;  hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan PSDA;  paradigma pemerintah daerah;  partisipasi 
masyarakat;  serta pertanggungjawaban  dan mekanisme akuntabilitas pemerintah 
daerah.  
 
 
 
2. Metodologi Penelitian  
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a. Pemilihan lokasi penelitian 
Studi evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilaksanakan di 15 
kabupaten/kota  dan 4 provinsi. Untuk mendapatkan nama kabupaten/kota yang 
menjadi lokasi penelitian mula-mula dipilih 8 provinsi yang dilakukan secara 
sengaja (purposive). Pertimbangan dilakukan pertama dengan memilih 4 provinsi 
yang berada di Indonesia Bagian Barat dan 4 di bagian Timur. Pertimbangan kedua, 
dari 8 provinsi tersebut terdapat provinsi-provinsi yang sudah melakukan Pilkada 
tingkat provinsi,  provinsi yang mengalami pemekaran dan provinsi baru yang 
merupakan hasil pemekaran. Berdasarkan pertimbangan ini dipilih 8   provinsi yang 
masing-masing adalah Sumatera Barat, Riau, Banten, Kalimantan Barat, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dari 8 
provinsi tersebut, provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Utara sudah melakukan 
Pilkada untuk pemilihan gubernur secara langsung, Riau dan Sulawesi Utara adalah 
provinsi yang mengalami pemekaran, sedangkan Banten merupakan provinsi baru 
hasil pemekaran. Dari 8 provinsi kemudian dipilih 4 provinsi sebagai lokasi studi 
tingkat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara 
Timur.  
 
Tahap selanjutnya adalah memilih 15 kabupaten/kota, dengan pembagian 10 
kabupaten dan 5 kota. Untuk itu di setiap provinsi terpilih ditetapkan masing-
masing 2 kabupaten/kota yang dipilih (kecuali untuk Provinsi Nusa Tenggara 
Timur) hanya 1 kabupaten. Untuk mendapatkan 2 kabupaten/kota di setiap 
provinsi tersebut, tahap pertama diidentifikasi kabupaten/kota yang sudah 
melakukan Pilkada dan kabupaten/kota baru yang  merupakan hasil pemekaran. 
Kemudian di provinsi-provinsi yang banyak mengalami perkembangan wilayah  
dipilih 2 kabupaten/kota yang merupakan hasil pemekaran dan kabupaten/kota 
yang sudah melakukan Pilkada. Sedangkan untuk provinsi yang tidak mengalami 
pemekaran atau hanya sedikit sekali melakukan pemekaran dipilih berdasarkan 
kabupaten/kota Pilkada dan non-Pilkada.  
 
Nama-nama provinsi dan kabupaten/kota yang terpilih sebagai lokasi studi dapat 
dilihat pada Tabel 1.  
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TABEL 1 
Lokasi Penelitian Studi Desentralisasi 
 
Provinsi Kabupaten/Kota Keterangan 

Kab. Dharmas Raya Pemekaran & Pilkada Sumatera Barat
Kab. Agam Pilkada 
Kab. Tangerang Pemekaran Banten
Kota Cilegon Pilkada 
Kab. Rokan Hulu Pemekaran Riau 
Kota Dumai   Pilkada 
Kab. Melawi Pemekaran & Pilkada Kalimantan Barat 
Kab. Ketapang Pilkada 
Kota Palopo Non-Pilkada Sulawesi Selatan 
Kota Pare-Pare Non-Pilkada 
Kab. Minahasa Selatan Pemekaran & Pilkada Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Non-Pilkada 
Kab. Timor Tengah Utara Pilkada Nusa Tenggara 

Timur Kab. Sikka  Non-Pilkada 
Nusa Tenggara Barat 
 

Kota Bima  Non-Pilkada 

Keterangan: Nama-nama provinsi yang diberi garis bawah dan huruf tebal 
merupakan provinsi-provinsi unit analisis provinsi. 
 
b. Jenis studi dan teknik pengumpulan data 
Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterap-
kan untuk studi evaluasi ini, sebagai berikut: 
 
Community Studies,  dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai persepsi 
masyarakat terutama yang berhubungan dengan aspek desentralisasi yang 
berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari.  Antara lain akan 
diteliti partisipasi mereka dalam Pilkada, pelayanan publik  yang mereka peroleh 
serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa/dusun/RW. 
Community studies dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu survai, in-
depth interview dan focus-group disussion (FGD). Survai dengan menggunakan 
kuesioner (questionnaire) dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang 
bersifat kuantitatif. Responden yang dipilih merupakan responden rumahtangga. 
Responden rumahtangga  dipilih dengan menggunakan teknik multistage random 
sampling seperti dapat dilihat pada Tabel 2   di bawah ini 
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Tabel 2 
Metode Pemilihan Responden Rumah Tangga Studi Evaluasi Desentralisasi 
 

Tahap Daerah Jumlah 
Sampel 

Metode 

1 Provinsi 
 
 
 
 
 

8 
 
 

Purposive 

2 Kabupaten/Kota 
 
 
 
 
 

15 Purposive 

3 
 
 
 
 
 

Kecamatan 30 Simple 
Random 

4 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 Desa/Kel.       Desa/Kel.      Desa/Kel.  
Desa/Kel 
 

60 Simple 
Random 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        2                   2                   2                    2 
Dusun/RW    Dusun/RW    Dusun/RW  
Dusun/RW    
        

120 Simple 
Random 

6 
 
 
 

 1.800 Simple 
Random  

 
 

  
        15                15               15                 15 

   Rumah   Rumah          Rumah          Rumah 
   Tangga   Tangga          Tangga         Tangga 
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Keterangan:   
• Dalam setiap kabupaten dipilih 2 kecamatan secara acak sederhana (simple 

random). Dengan demikian terdapat 30 kecamatan.  
• Untuk setiap kecamatan dipilih dua desa/kelurahan secara acak sederhana. 

Dengan demikian ada 4 desa di setiap kabupaten/kota dengan jumlah 
keseluruhan desa/kelurahan 60 

• Untuk setiap desa/kelurahan dipilih dua dusun/RW secara acak sehingga ada 8 
dusun/RW di setiap kabupaten, dengan jumlah keseluruhan dusun/RW sampel 
menjadi 120   

• Di setiap dusun/RW terpilih kemudian dicari daftar Kartu Keluarga (KK) yang 
biasanya dapat diperoleh di Kantor Kepala Desa/Kelurahan.  Dari seluruh  
daftar KK yang ada di dusun/RW tersebut kemudian dipilih 15  
keluarga/rumahtangga.  

• Di setiap keluarga/rumahtangga terpilih kemudian dipilih 1 orang penghuni 
dewasa yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah sebagai responden 
dengan ketentuan untuk setiap desa jumlah responden perempuan dan laki-laki 
sama, yakni masing-masing 15 responden. Dengan demikian secara keseluruhan 
akan terdapat  900  responden perempuan dan 900 responden laki-laki.  

 
Stakeholders studies, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai 
pandangan/penilaian para pemangku kepentingan atau  stakeholders (Pemerintah, 
DPRD, kalangan OMS, pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya 
tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang 
berhubungan dengan berbagai aspek desentralisasi yang distudi. Ada dua teknik 
pengumpulan data yang diterapkan untuk stakeholder studies, yaitu in-depth 
interview dan FGD. 
  
Policy Impact Studies (PIS).  Policy impact studies atau studi dampak kebijakan 
dimaksudkan untuk melihat dampak kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Surat 
Keputusan Bupati/Walikota dalam mengatur otonomi daerah di wilayahnya 
maupun dalam tugas-tugas pembantuan kepada pemerintah pusat. Kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah yang akan dilihat berhubungan dengan:  pelayanan 
publik khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pengelolaan 
sumberdaya alam,  mekanisme transparansi dan akuntabilitas, penjabaran 
hubungan pusat daerah, Pilkada dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan 
daerah.  
 
Media review  merupakan kajian content analysis dari pemberitaan dan ulasan (opini) 
beberapa suratkabar nasional yang berhubungan dengan desentralisasi, mulai 1 
Oktober 2005 sampai dengan 31 Januari 2006. Pemberitaan dan ulasan yang dipilih 
berhubungan  dengan pelaksanaan hubungan pusat-daerah, Pilkada dan partisipasi 
politik rakyat, pelayanan publik dan pengelolaan sumberdaya alam  serta 
transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.  
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Studi literatur. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti terlebih dahulu 
akan melakukan kajian terhadap laporan-laporan studi mengenai desentralisasi dan 
laporan  pilot project dalam rangka mendorong desentralisasi yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Beberapa hal yang ditelaah antara lain adalah kacamata analisis/cara 
pandang dan indikator-indikator yang digunakan dalam rangka melakukan 
kajian/studi maupun mengembangkan pilot project tersebut. Di samping itu ditelaah 
pula hasil-hasil utama (termasuk rekomendasi-rekomendasi) yang diperoleh dari 
studi maupun pilot project. Hasil telaahan ini kemudian dituliskan dalam bentuk 
overview singkat. Dari hasil overview tersebut peneliti ahli  kemudian akan menulis 
“kajian kepustakaan/literatur review” dengan memasukkan telahaan teori dan 
konsep mengenai desentralisasi.  
 
Kajian historis dan politik  mengenai perubahan UU  22/1999 menjadi UU 32/2004 
untuk mengetahui latar belakang perubahan serta perubahan-perubahan yang 
terjadi di dalamnya. Antara lain kenapa UU 22/2009 perlu diganti, apa kekuatan 
dan kelemahan UU 22/1999  dan UU 32/2004, pasal-pasal apa dari UU 32 yang 
perlu diamandemen dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan metode analisis 
dokumen dan in-depth interview kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki 
pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan yang kemudian dianalisis dan 
disusun dalam bentuk position paper.  
 
Sebanyak 20-30 sampai pejabat pemerintahan, akademisi, LSM, anggota DPR, 
pengusaha, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain di daerah telah diminta 
pendangannya baik melalui wawancara mendalam maupun focus-group discussion 
(FGD).  
 
Pelaksanaan operasional penelitian studi di tingkat nasional dilaksanakan oleh suatu 
tim peneliti yang berjumlah 7 (tujuh)  orang,  dengan komposisi masing-masing 4 
orang peneliti dan 3 orang peneliti muda, di bawah pimpinan seorang ketua tim. 
Untuk setiap lokasi penelitian, peneliti nasional dibantu oleh tim peneliti daerah 
yang terdiri dari 1  orang koordinator, 2 peneliti, 3 asisten peneliti dan 6 enumerator.  
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II. Temuan-temuan Penelitian Berdasarkan Isu 
 

A. Efektivitas pemerintahan 
1. Hasil pengamatan tim peneliti di lapangan menunjukkan bahwa dasar 

pembentukan organisasi perangkat daerah lebih banyak ditentukan oleh 
akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Setelah Pilkada afiliasi ini 
menjadi lebih besar, karena politik akomodasi mewarnai proses pemilihan 
langsung kepala daerah. Bahkan pengisian jabatan-jabatan dalam struktur 
organisasi perangkat sangat ditentukan oleh afilisasi seseorang dengan 
bupati/walikota. Di samping alasan politik akomodasi, maka alasan dana 
perimbangan dari pusat juga menjadi justifikasi perlunya membengkakkan 
organisasi perangkat (budget maximizing). 

 
2. Pelaksanaan otonomi daerah telah menyebabkan fragmented administration dari 

sisi nomenklatur dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dimiliki, yang 
tidak efektif dan tidak efisien dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik. 

 
3. Di beberapa daerah nepotisme berdasarkan kebangsawanan, sukuisme dan 

afiliasi politik masih mewarnai proses rekrutmen, penempatan, promosi dan 
mutasi jabatan tertentu. Bahkan “gelar kebangsawanan” secara sengaja 
diciptakan oleh bupati/walikota untuk memperkuat posisi jabatan, sekaligus 
membedakan masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki status 
kebangsawanan tertentu. Hal ini muncul dengan istilah misalnya “laskar” dan 
“putera asli”. 

 
4. Kurangnya jumlah dan kualifikasi SDM aparatur merupakan masalah utama 

yang dihadapi oleh beberapa daerah. Di beberapa daerah bahkan pengisian 
jabatan dilakukan dengan mengatrol kepangkatan seseorang, karena 
keterbatasan SDM yang memenuhi persyaratan. Mekanisme Baperjakat (Badan 
Penilai Jabatan dan Kepangkatan) seringkali terbentur pada keterbatasan jumlah 
dan kualifikasi SDM yang tersedia, di samping juga politik afiliasi dan politik 
akomodasi.  

 
5. Terkait dengan insentif, di semua daerah insentif diberikan tidak berdasarkan 

kepada prestasi, melainkan lebih berdasarkan pangkat dan jabatan seseorang. 
Karena insentif yang diberikan tidak berdasarkan kepada kinerja dan prestasi, 
tetapi kepada pangkat dan jabatan, juga karena jumlah insentif  terlalu kecil, 
maka tidak terlihat dampak signifikan dari insentif terhadap peningkatan 
kinerja pemerintahan daerah. 

 
6. Tingkat pengawasan dan koordinasi provinsi terhadap penyelenggaraan 

kewenangan di kabupaten dan kota mencapai titik yang sangat rendah setelah 
diimplementasikannya UU 22/ 1999 jo UU 32/2004. Provinsi yang seharusnya 
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memiliki kewenangan yang kuat dan mengikat terhadap pembinaan, 
pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di kabupaten dan kota dalam 
satu provinsi, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi koordinator 
pengembangan wilayah di semua bidang. Tidak jarang Rencana Strategis 
(Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) kabupaten/kota tidak 
sejalan dengan rencana strategis. Akibat lemahnya peran provinsi ini, sistem 
pelaporan dan jaringan informasi pembangunan di daerah mengalami stagnasi, 
disebabkan oleh tidak bersedianya Kabupaten dan kota melakukan koordinasi 
dengan provinsi. 

 
7. Di daerah-daerah penelitian tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur 

tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Peraturan Daerah 
merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan 
masyarakat dalam pemerintahan. Ruang bagi publik untuk berpartisipasi 
dilakukan masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Diantara sarana 
utama yang dipergunakan sebagai media partisipasi adalah public hearing di 
DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi 
lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian 
keterlibatan masyarakat tidak sampai pada citizen control, melainkan hanya 
sampai pada tingkat informasi dan konsultasi. 

 
8. Terkait dengan disclosure dan diseminasi informasi, di beberapa daerah terdapat 

media informasi rutin dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Tetapi secara 
umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak berkewajiban untuk 
menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
masyarakat, karena belum ada peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut. 
Informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih merupakan “kebaikan” yang 
diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

 
9. Salah satu problem implementasi otonomi daerah adalah sedikitnya akses dan 

kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja 
pemerintah daerah. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian di 15 kabupaten/kota. 
Di semua daerah yang diteliti tidak ada mekanisme dan prosedur yang 
terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja pemerintah. 
Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme keluhan (complaint mechanism) 
yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap kinerja 
pemerintah. 

 
10. Dari penelitian juga diketahui, bahwa keluhan masyarakat terhadap kinerja dan 

kebijakan pemerintahan daerah juga tidak pernah diketahui hasilnya. Karena 
tidak diketahuinya mekanisme dan hasil yang diperoleh dalam setiap tahapan 
mekanisme, maka masyarakat juga tidak memperoleh gambaran apakah 
keluhan yang disampaikan telah direspon dan ditindaklanjuti. Di hampir semua 
kabupaten/kota yang diteliti tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat 
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dilakukan secara spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, 
serta tidak memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. 

 
11. Di semua daerah penelitian pengukuran kinerja mempergunakan mekanise 

LAKIP dan Pengawasan oleh Bawasda. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh 
Bawasda tidak sepenuhnya independen karena seringkali jika sesuatu hal 
melibatkan bupati/walikota, maka penilaian tersebut tidak dapat lagi dilakukan 
secara efektif.  

 
12. Terkait dengan aspek daya tanggap (responsiveness) dapat digambarkan dari 

hasil penelitian bahwa kebijakan peraturan daerah (termasuk APBD) di daerah 
belum mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah sesungguhnya. Rencana 
Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Renstrada Propeda) 
masih menjadi dokumen yang formal dan belum menjadi arahan bagi program 
pembangunan. Keberadaan Renstrada dan Propeda lebih banyak merupakan 
kewajiban secara formal terpenuhinya syarat-syarat pembangunan daerah, 
tetapi belum mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah. Sehingga dokumen 
rentsrada dan propeda seringkali hanya menjiplak (“copy paste”) dari daerah-
daerah lain yang potensi dan kebutuhan daerahnya belum tentu sama. 

 
13. Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

lemahnya pengelolaan data base yang dimiliki sehingga kebijakan yang diambil 
tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Banyaknya instansi daerah 
yang bertanggungjawab terhadap data base dan informasi (seperti Arsip Daerah, 
Kantor Informasi dan data Elektronik, BPS) ternyata tidak berpengaruh secara 
signifikan bagi pembangunan yang berbasis kebutuhan dan potensi daerah. 
Data base yang tersedia juga memiliki masalah karena pada umumnya lebih 
merupakan estimasi dan seringkali merupakan data yang berasal dari 2 tahun 
lalu.  

 
 
B. Penganggaran/pengelolaan keuangan daerah 

1. Banyaknya undang-undang yang harus dirujuk dalam pengelolaan keuangan 
daerah berikut peraturan pelaksanaannya (peraturan pemerintah, keputusan 
presiden, keputusan menteri dalam negeri, surat edaran dan sebagainya) 
menyulitkan implementasi desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. 
Kesulitan pokoknya terletak pada sinkronisasi pelaksanaan peraturan 
perundangan yang hadir susul-menyusul. Karena kerumitan itu, di samping 
karena ketidaktahuan mereka atas kehadiran dan pesan  aturan-aturan yang 
muncul terutama yang belakangan;  sebagian daerah masih menggunakan 
aturan lama.  Sebegitu jauh di samping tidak efektifnya peraturan pelaksanaan 
undang-undang berkembang juga “pembangkangan” daerah terhadap 
peraturan pelaksanaan yang dinilai tidak relevan, rumit atau tidak mempunyai 
status legal dalam hirarki peraturan perundang-undangan, seperti misalnya 
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status legal Keputusan Menteri dan Surat Edaran Bersama dalam hirarki 
perundang-undangan.    

2. Skema perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sekarang  
dirasakan kurang adil oleh sebagian daerah terutama daerah yang memiliki 
potensi pendapatan besar (dari sumberdaya alam dan pajak). Proporsi besar 
yang diterima pemerintah pusat mengakibatkan daerah-daerah berpendapatan 
besar ini menerima pengembalian dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) yang 
dinilai kecil atau  minim, terutama daerah yang memiliki potensi sumberdaya 
besar.  

3. Salah satu konsekuensi nyata desentralisasi adalah perubahan struktur 
kelembagaan pemerintah daerah, baik itu berupa munculnya lembaga baru, 
penggabungan beberapa lembaga lama maupun up-grading lembaga lama. Salah 
satu yang menonjol dan  ditemukan hampir di semua daerah adalah badan 
pengawas daerah (Bawasda). Meskipun bila ditinjau dari gagasan pokok 
pembentukan lembaga ini maupun dari tugas dan fungsinya sebagai lembaga 
pengawas adalah penting dalam desentralisasi pemerintahan, pada 
kenyataannya lembaga ini belum berfungsi optimal. Studi ini menemukan 
hambatan utama berfungsinya lembaga ini adalah status strukturalnya yang 
berada di bawah kendali kepala daerah, dan juga susunan personalia yang 
rekrutmen dan promosinya berasal dari dan bersamaan dengan elemen lain 
birokrasi daerah. Pada kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan kepala 
daerah dan/atau pejabat yang memiliki relasi yang kuat diantara sesama 
mereka, Bawasda terlihat kehilangan relevansi eksistensialnya. Alih-alih 
menjadi ‘lembaga pengawas independen’, Bawasda tidak bisa berbuat banyak, 
cenderung ‘memaklumi’ dan ikut menutupi kasus-kasus penyimpangan dari 
sorotan publik atau jangkauan penegak hukum.  

4. Persoalan lain yang mengganjal implementasi desentralisasi adalah kurangnya 
jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang kompeten dalam 
perencanaan dan pengelolaan anggaran. Ditemukan hampir di semua daerah 
kajian ini, bahwa pada umumnya jumlah aparat dengan kualifikasi yang 
memadai bagi  formasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah serta kualifikasi 
anggota DPRD yang bertanggung jawab dalam penganggaran masih terbatas. 
Sehingga, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, anggaran dan 
penganggarannya masih jauh dari optimal. Perubahan sistem anggaran dan 
penganggaran yang diintrodusir oleh peraturan pelaksanaan yang keluar susul-
menyusul direspon lambat atau bahkan tidak sanggup dipahami. 

5. Anggaran dan proses penganggaran oleh pemerintah daerah umumnya masih 
dipandang sebagai ekslusif domain pemerintah dan harus dirahasiakan atau 
ditutupi keberadaaanya dari akses publik. Masyarakat hanya dilibatkan pada 
tahapan paling awal dari proses perencanaan program, dan selalu sulit untuk 
memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah 
menjadi dokumen anggaran. Meskipun telah mulai tumbuh inisiatif masyarakat 
untuk ingin tahu dan bahkan ingin berpartisipasi dalam proses penganggaran di 
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daerah-daerah, tidak ditemukan adanya inisiatif disclosure dokumen anggaran 
yang detail bagi akses publik sebagai imbangannya. Dokumen anggaran di 
banyak daerah hanya mungkin diakses dengan cara-cara ‘pintu belakang’, suatu 
potret transparansi kebijakan yang buram.  

6. Masih terkait dengan kewenangan atas anggaran dan proses penganggaran, 
terungkap dari kajian ini suatu kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan 
agenda dinas dan bahkan kepala daerah. Setelah hanya dilibatkan dalam proses 
penyusunan rencana program melalui forum musrenbang, pada tahap finalisasi 
rencana program tadi (sebagai basis penyusunan anggaran) aspirasi masyarakat 
harus mengalah terhadap rencana kerja unit-unit pemerintah daerah atas nama 
Renstra, Repetada, Propeda, RPJM, RPJP dan juga ‘keterbatasan anggaran’. Di 
sini terbentang hambatan struktural yang rumit bagi partisipasi yang murni 
(genuine) dan substantif masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi. 
Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik (degree of 
tokenism), bahkan masih ditemukan perencanaan partisipasi yang dimobilisasi 
yang sejatinya merupakan manipulasi partisipasi sehingga tidak layak disebut 
sebagai partisipasi.  

7. Sekalipun syarat dengan keterbatasan, kalangan eksekutif di daerah-daerah 
masih mengasumsikan bahwa DPRD adalah satu-satunya representasi rakyat 
untuk semua hal. Implikasi dari asumsi tersebut yang terbaca dari studi ini 
segala informasi terkait dengan APBD harus dan telah dianggap tuntas bila 
telah dikonsultasikan kepada anggota legislatif saja. Padahal di banyak daerah 
yang diteliti peran DPRD sebagai penyeimbang dalam proses pembahasan 
anggaran belum sesuai harapan.  Alih-alih, DPRD cenderung terjebak dalam 
pendekatan teknokratis pemerintah daerah (eksekutif) yang tidak dikuasainya 
dengan baik. 

8. Alokasi anggaran belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mayoritas 
masyarakat, dan belum berorientasi pada penyelesaian problem dasar 
masyarakat. Isu keterbelakangan kualitas sumberdaya manusia yang terkait 
dengan dua sektor pokok  pendidikan dan kesehatan, misalnya, belum dijadikan 
rujukan utama dalam perumusan anggaran dan kebijakan alokasi (APBD). 

 
C. Pelayanan Publik  
  

1. Meskipun penelitian lapangan menemukan bahwa secara umum kondisi bidang 
pendidikan dan bidang kesehatan di era otonomi lebih baik, namun warga 
merasa tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan akses terhadap 
layanan yang adil dan berkualitas, baik dalam bidang pendidikan maupun 
kesehatan. Di bidang pendidikan masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak 
dapat menjangkau layanan pendidikan.  Di bidang kesehatan  masih dikeluhkan 
soal mahalnya biaya pengobatan. Ketentuan mengenai angka persentase 
anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN/D tampaknya tidak hanya 
belum ditaati pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Kebijakan 
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desentralisasi tampaknya baru menggeser kewenangan, belum mendorong 
perubahan di dalam orientasi pemerintah daerah. Dalam bidang pelayanan 
publik, pemerintah daerah tetap belum responsif terhadap kebutuhan-
kebutuhan lokal, pelayanan belum efektif dan efisien dan belum banyak 
perubahan dalam kuantitas dan kualitas pelayanan umum. 

 
2. Berkaitan dengan persoalan kewenangan temuan berkaitan dengan; Pertama 

adalah soal perbedaan penafsiran terhadap kebijakan yang mengatur 
kewenangan antara tiap level pemerintahan (pusat/provinsi/kabupaten/kota). 
Perbedaan penafsiran seringkali mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih 
(overlapping).  Misalnya  tumpang-tindih dalam pembangunan gedung sekolah 
antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Kedua, 
peletakan kewenangan, misalnya dalam penetapan kondisi KLB (Kejadian Luar 
Biasa). Kewenangan penetapan kondisi KLB masih menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. Akibatnya manakala terjadi wabah penyebaran penyakit 
yang meluas (lintas wilayah)  tidak dapat ditangani lebih efektif oleh 
pemerintah daerah. Penetapan KLB oleh daerah diperlukan untuk kebijakan 
penggunaan dana tidak tersangka (keadaan darurat) dalam APBD melalui 
persetujuan DPRD. 

 
3. Belum optimalnya pelayanan juga berkaitan dengan persoalan kebijakan,  tata 

laksana dan kultur. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak ada atau 
minim  kebijakan daerah yang dibuat yang berorientasi pada perbaikan 
pelayanan. Perda yang berkaitan dengan bidang kesehatan misalnya semuanya 
hanya mengatur soal tarif atau biaya berobat. Sedang untuk bidang pendidikan 
hanya satu kabupaten yang telah membuat perda yang berorientasi pada 
peningkatan pelayanan. Sementara persoalan tata laksana berkaitan dengan 
implementasi dari kebijakan yang sudah ada yang kerap tidak dilaksanakan 
sepenuh hati. Sementara faktor kultur berkaitan dengan kecenderungan 
aparatur yang minta dilayani dan bukan melayani atau cara pandang 
masyarakat yang melihat pendidikan sebagai hal yang tidak utama, karena tidak 
menjawab persoalan lapangan kerja. 

 
4. Belum optimalnya pelayanan juga berkaitan dengan tidak adanya sanksi bagi 

daerah yang belum dapat meningkatkan pelayanan maupun penghargaan bagi 
daerah yang memiliki inovasi. 

 
5. Arena bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat memajukan dunia pendidikan 

sebenarnya sudah ada yaitu lewat Dewan Pendidikan di tingkat 
Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Namun 
peran dan fungsi  dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga belum 
optimal. Penyebabnya bisa  berkaitan dengan pemahaman terhadap peran dan 
fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta  kapasitas SDM. Ini 
berakibat pada keputusan Dewan Pendidikan dan terutama Komite Sekolah 
yang belum optimal mengakomodasi kepentingan masyarakat. 
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D. Pilkada  
1. Dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai Pilkada ke dalam UU 32/2004 

dengan segala perubahan peran, wewenang dan tanggungjawab KPUD telah 
membuatnya sulit untuk independen terhadap pemerintah daerah. Relasi 
antara KPUD dengan pemerintah daerah dan DPRD telah mengalami 
perubahan dibandingkan pada waktu Pemilu Legislatif dan Presiden. 
Ketergantungan terhadap APBD mengharuskan KPUD dari waktu ke waktu 
menegosiasikan besarnya alokasi anggaran maupun dalam proses pencairan 
anggaran yang mau tidak mau  dapat menimbulkan tawar-menawar yang 
bersifat politik. Kesulitan KPUD untuk independen juga dipengaruhi oleh sifat 
Pilkada. Berbeda dengan Pemilu legislatif di mana pemerintah daerah tidak 
berkepentingan secara langsung terhadap orang-orang yang akan duduk di 
lembaga legislatif, dalam Pilkada kepentingan pemerintah daerah sangat 
kental.  Karena hal ini menyangkut pemilihan orang nomor satu di daerah yang 
akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun.     
Di pihak lain KPUD sendiri dengan UU 32/2004 tersebut di satu pihak tidak 
lagi mempunyai  induk karena tidak menjadi bagian yang integral dari KPU 
(Pusat/Nasional) sehingga tidak mempunyai  tempat untuk berkonsultasi dan 
memperoleh supervisi. Persoalan ini ditambah lagi dengan kualitas  
sumberdaya KPUD yang masih rendah di sejumlah KPUD kabupaten/kota.  

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti oleh  PP 17/2004 dengan 
ketentuan  bahwa KPUD bertanggungjawab kepada publik justeru menjadi 
tidak jelas mekanisme akuntabilitasnya.  

2. Monopoli mekanisme pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik telah menjadikan 
Pilkada sangat potensial sebagai ajang money politic.  Partai politik lebih leluasa 
menjadikan dirinya sebagai  ”kenderaan” bagi mereka yang berminat untuk 
maju kebursa pencalonan kepala daerah dengan menyediakan sejumlah dana 
tertentu. Di beberapa daerah penelitian terungkap bahwa bakal calon harus 
mengeluarkan  ”uang pendaftaran”. Untuk ditetapkan sebagai calon selalu ada 
kontribusi baik untuk keperluan partai maupun pengurus partai yang 
bersangkutan. Banyak calon yang diajukan oleh partai politik justeru tidak 
berasal dari kader-kader partai mereka sendiri tetapi  mantan pejabat, 
pengusaha atau bahkan kader dari partai lain, karena kontribusi dari mereka 
akan jauh lebih besar. Kondisi permainan uang dalam memperlancar proses 
pencalonan tampaknya tidak dapat dihindarkan, karena sistem yang 
memungkinkan. Karena itu klaim partai politik bahwa jika pencalonan 
dilakukan melalui partai politik akan memperkuat kelembagaan partai politik 
dalam prakteknya tidak menjadi kenyataan. 

 
3. Ketentuan UU 32/2005 Pasal 59 Ayat (5) g yang menyebutkan bahwa pegawai 

negeri, anggota TNI dan kepolisian yang menduduki jabatan negeri (jabatan 
struktural dan fungsional) yang mengajukan diri sebagai calon cukup dengan 
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mengundurkan diri  dari jabatannya dalam prakteknya tidak memperkuat 
institusi partai politik. Para birokrat tinggi yang mempunyai sumberdaya yang 
kuat hanya menggunakan partai politik sebagai kenderaan untuk mencapai 
tujuan mereka mendapatkan kekuasaan politik, tanpa ada keinginan atau 
keharusan untuk menjadi anggota partai politik tersebut. Bagi mereka hal ini 
tidak menjadi taruhan dengan risiko yang besar  karena kalau pun tidak 
berhasil mereka tidak akan kehilangan status sebagai pegawai negeri dan tidak 
tertutup kemungkinan kembali ke jabatan negeri yang didudukinya semula. 

  
4. Pengalaman Pilkada 2005 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang 

berarti dalam akuntabilitas dan transparansi institusi-institusi yang terlibat 
dalam Pilkada terhadap warga pemilih. Terutama tidak ada  jaminan hukum 
atas akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Pilkada, 
rendahnya kualitas informasi yang diberikan, serta kesediaan untuk 
mendengarkan dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat. Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 2005 (Inpres 7/2005)  mengatur mengenai dukungan 
pemerintah daerah untuk kelancaran Pilkada yang antara lain mencakup 
sosialisasi Pilkada. Akan tetapi di kabupaten/kota yang menjadi lokasi 
penelitian tidak ditemukan adanya jaminan hukum dan politik berupa Perda 
atau SK Bupati/Walikota yang mengatur tentang sosialisasi dan pemberian 
informasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai Pilkada. 
KPUD membuat sejumlah surat keputusan yang menyangkut tahap-tahap 
pelaksanaan Pilkada, akan tetapi lebih untuk kepentingan internal KPUD 
sendiri. Informasi yang diberikan terbatas sepanjang apa yang perlu diketahui 
oleh pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu yang  berhubungan 
dengan tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada. 

 
5. Ketentuan-ketentuan mengenai akuntabilitas  yang dicantumkan dalam UU 

32/2004 dan PP 6/2005 banyak  bersifat prosedur teknis, sekedar di atas kertas, 
dan bukan merupakan perubahan yang substansial. Akses informasi mengenai 
proses penyaringan dan penetapan calon kepala daerah yang dilakukan partai 
politik sangat sulit karena prosesnya berlangsung secara tertutup dan tidak 
transparan. Padahal UU 32/2004 Pasal 59 Ayat (3) dan (4) menentukan bahwa 
partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon 
perseorangan dan memprosesnya melalui mekanisme yang demokratis dan 
transparan serta memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. 
Informasi yang berhubungan dengan daftar kekayaan calon dan dana 
kampanye juga merupakan hal yang sulit untuk diperoleh secara terinci 
maupun diverifikasi kebenarannya oleh publik. Penelitian lapangan 
mengungkapkan banyak pihak meragukan kebenaran mengenai daftar 
kekayaan yang disampaikan maupun mengenai besarnya dana kampanye yang 
diperoleh dan dipergunakan. UU 32/2004 dan PP 6/2005 banyak memuat 
pasal-pasal yang bersifat perintah (mewajibkan) tetapi pengaturan itu tidak 
dilengkapi dengan sanksi hukum, sehingga menjadi tidak mengikat. Misalnya 
ada kewajiban para calon kepala daerah menyerahkan daftar kekayaan, 
memiliki rekening khusus termasuk  jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 
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menyerahkan laporan dana kampanye kepada akuntan publik untuk diaudit;  
ada kewajiban  KPUD untuk mengumumkan daftar kekayaan dan dana 
kampanye  serta memelihara dokumen tersebut yang terbuka untuk umum.  
Karena tidak ada sanksi apapun kalau hal itu tidak dilakukan, beberapa 
ketentuan tidak diindahkan para calon.  

 
6.  Singkatnya jarak waktu antara pengunduran diri (non-aktif) bagi mereka yang 

sedang menjabat bupati/walikota yang kemudian mencalonkan diri kembali 
menyebabkan bahwa calon yang pernah berkuasa masih mempunyai 
kemampuan untuk mengendalikan aparat pemerintah untuk kepentingan 
politiknya, sehingga tidak menjamin netralitas PNS. Bahkan di dua lokasi 
penelitian diperoleh informasi bahwa penjabat kepala daerah yang mengajukan 
diri sebagai tidak (sempat) mengundurkan diri karena belum memperoleh izin 
dari Mendagri.  

  
7. Partisipasi warganegara dalam Pilkada jauh lebih rendah daripada waktu 

pemilihan legislatif dan presiden. Rendahnya partisipasi ini terutama 
berhubungan dengan banyaknya warganegara yang tidak tercantum dalam 
daftar pemilih atau tidak memperoleh kartu pemilih. Masalah penyusunan data 
pemilih merupakan salah satu yang paling semrawut dan mengundang banyak 
protes dalam Pilkada. Berdasarkan PP 6/2005 pelaksanaan pemutakhiran data 
pemilih merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah  
(Kabupatan/Kota dan Provinsi) yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah 
daerah yang melaksanakan urusan pendaftaran penduduk (Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil). Permasalahan terutama muncul karena 
pertama,  kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dengan KPUD 
(PPS) dalam mencocokkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) 
dengan daftar pemilih Pilpres. Kedua, kurangnya keterlibatan RT/RW dalam 
proses pendaftaran pemilih. Ketiga,   untuk beberapa daerah yang jauh di 
pelosok ternyata Kartu Pemilih terlambat disampaikan atau tidak disampaikan 
sama sekali. Keempat,  atas dasar pertimbangan politik disinyalir ada petugas 
pendaftaran pemilih yang sengaja tidak mendaftarkan atau menyampaikan 
kartu pemilih kepada warga tertentu.  

 
8. Ketentuan mengenai jangka waktu kampanye pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah sebagaimana diatur UU 32/2004 dalam prakteknya sangat 
merugikan para pasangan calon yang berhadapan dengan calon yang sedang 
memegang jabatan yang sama. Masa waktu kampanye selama 14 (empat belas) 
hari sangat sempit.  Di pihak lain para incumbent -  atas nama pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan -   dapat berkampanye 
bahkan jauh-jauh hari menjelang penyelenggaraan Pilkada.  

 
9. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dengan Pilkada kini bupati atau 

walikota dipilih langsung oleh rakyat, tidak berarti  bahwa bupati/walikota 
yang terpilih akan langsung lebih tanggap terhadap rakyat yang menjadi 
konstituen dengan merealisasikan program-program yang dijanjikannya. Di 
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kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian hampir separuh anggota 
masyarakat yang disurvai melihat bahwa bupati atau walikota terpilih tidak 
atau belum melaksanakan program yang dijanjikan  padahal Pilkada sudah 
berlangsung hampir satu tahun.  

 
 
E. Pengelolaan Sumberdaya Alam  
 
1. Kebijakan desentralisasi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam 

yang saat ini berjalan baru sebatas pada aspek yang terkait dengan kewenangan 
pemerintah khususnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah (terutama di tingkat kabupaten). Kurang bahkan kecil sekali 
perhatian pada aspek yang terkait dengan desentralisasi kepada institusi lokal 
seperti desa, kelompok masyarakat, institusi adat. Bahkan ada kecenderungan 
bahwa ruang lingkup desentralisasi tidak termasuk aspek yang terakhir ini. Hal 
ini antara lain tercermin dari kebijakan terkait dengan pengelolaan SDA di tiap 
sektor yang masih kurang memberikan ruang yang cukup untuk menjamin hak-
hak masyarakat setempat khususnya  atas pemanfaatan SDA yang bertujuan 
untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat setempat. 
Dengan demikian asumsi bahwa kebijakan desentralisasi secara otomatis akan 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat sampai saat ini tidak terbukti. 

 
2. Pada dasarnya  legislasi di Indonesia tidak mengatur dengan jelas prinsip-

prinsip pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat 
dijadikan panduan untuk dijabarkan dalam undang-undang sektoralnya. Tidak 
adanya panduan ini antara lain menyebabkan setiap departemen sektoral 
membuat aturan sendiri-sendiri tentang bagaimana desentralisasi ini akan 
dijalankan dan diimplementasikan dalam kebijakan sektoral di departemen 
mereka masing-masing. Akibat tidak adanya arah ini juga menyebabkan 
kebijakan sektoral yang satu dengan yang lain yang terkait dengan 
desentralisasi bisa berbeda-beda. Sebagai contoh UU kehutanan hingga saat ini 
masih menggunakan paradima sentralistik, misalnya, yang lain sekali dengan 
UU pertambangan yang wewenang perizinannya sudah dilimpahkan ke 
pemerintah daerah. Selain itu, karena tidak diatur secara tegas,  prinsip-prinsip 
ini juga  telah menyebabkan munculnya berbagai kerancuan di daerah tentang 
bagaimana memposisikan kedudukan UU Sektoral dalam konteks otonomi 
daerah. Sinkronisasi pada dasarnya sulit dilakukan karena tidak ada ketegasan 
untuk melihat relasi antara UU sektoral dan UU otonomi daerah. Belum lagi 
kalau hal ini dikaitkan dengan persoalan tumpang tindih kebijakan sektoral 
yang pada dasarnya juga semakin rumit. Contoh dari tumpang tindih ini terlihat 
dari kebijakan pertambangan di hutan lindung dimana dikeluarkannya 
peraturan presiden pengganti UU untuk mengesahkan kegiatan pertambangan 
di hutan lain yang sesungguhnya ditentang dalam UU kehutanan. Contoh lain 
adalah masalah tumpang tindih izin usaha untuk perusahan yang didukung 
oleh pemerintah daerah dengan perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh 
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pemerintah pusat di lokasi yang sama seperti halnya terjadi pada izin-izin baru 
yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk izin pertambangan. 

 
3. Hampir sulit terbantahkan bahwa kebijakan desentralisasi ini justru telah 

mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini terungkap dihampir 
semua wilayah kajian studi ini. Hampir disemua wilayah ini sulit terbantahkan  
bahwa kebijakan tentang pelimpahan wewenang dalam pemberian izin 
pemanfaatan SDA dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah justru malah 
meningkatkan kegiatan eksploitasi SDA yang tidak terkendali dan merusak 
karena sedikit sekali perhatian pemerintah daerah pada upaya untuk 
mengelolanya secara lestari.  Hal ini antara lain disebabkan kepentingan  
pemerintah daerah lebih utama hanya pada pemanfaatan SDA untuk 
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Walaupun hal ini tidak 
seluruhnya salah namun persoalannya adalah hampir tidak ada pemerintah 
daerah yang secara konsisten menerapkan AMDAL sebelum pemberian izin 
diberikan serta membuat kebijakan alternatif yang menjamin agar pemanfaatan 
sumberdaya alam tidak malah mendorong terjadinya kerusakan lingkungan 
yang parah yang dapat menyebabkan terjadinya krisis lingkungan yang serius 
yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya.  Lebih lanjut 
lagi, pemasukan rente ekonomi dari pengelolaan SDA itu sendiri diperlakukan 
lebih kepada pemasukan untuk pembangunan berlaka. Hampir disemua daerah 
ini belum ada Perda yang mengatur berapa persen dari PAD yang bersumber 
dari pemanfaatan SDA mesti diinvestasikan kembali ke berbagai upaya untuk 
meningkatkan pengelolaan lingkungan. 

 
4. Hampir tidak ada aturan yang dibuat baik pada tingkat pusat maupun daerah 

yang menjamin dan mengatur kewenangan dan hak masyarakat atas informasi, 
dan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta 
pengawasan. Memang sudah ada mekanisme pelibatan masyarakat yang selama 
ini ada dalam Musrenbang. Namun, pelibatan ini hanyalah formalitas karena 
tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil musyawarah atau hasil masukan 
masyarakat pada tingkat desa ini dijadikan suatu rujukan penting dalam 
menyusun APBD. Dan yang lebih penting lagi yang terkait dengan pengelolaan 
lingkungan ini adalah juga tidak ada jaminan bahwa pandangan dan masukan 
dari masyarakat dalam proses AMDAL, misalnya, menjadi hal yang 
dipertimbangkan pemerintah untuk menilai dan memutuskan layak tidaknya 
pemberian izin untuk suatu proyek. Faktanya proses AMDAL sendiri pada saat 
ini hanyalah berjalan sebatas formalitas dan tidak  ditempatkan sebagai alat 
pemerintah untuk pengambilan keputusan.  

 
5. Disemua wilayah studi ditemukan persoalan yang terkait dengan  masalah 

akuntabilitas pemerintah daerah (dan pusat) dalam pengelolaan SDA pada 
masyarakat setempat sebagai konstituen penting di daerah. Banyak pengamat 
menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah 
daerah maupun pusat pada dasarnya lebih menguntungkan pengusaha dari 
pada ke masyarakat setempat. Hal ini menguatkan sinyalemen  bahwa 
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meningkatnya eksploitasi SDA dan siapa-siapa kelompok yang diuntungkan 
dari hasil pemanfaatan itu terkait erat dengan pertarungan politik yang terjadi 
di tingkat lokal. Persoalannya adalah tidak ada mekanisme yang menjamin 
akuntabilitas dari pejabat eksekutif maupun legislatif terhadap para konstituen 
pemilihnya setelah pemilu atau pilkada selesai.  

 
6. Secara umum, sejumlah fihak berpendapat bahwa kebijakan sektoral yang ada 

setelah era desentralisasi ternyata belum secara fundamental mengoreksi 
kebijakan-kebijakan yang tidak adil yang berlangsung selama pemerintahan 
Orde Baru. Hal ini sangat jelas terlihat pada kebijakan di sektor kehutanan. 
Kebijakan kehutanan UU perlu disoroti secara khusus mengingat dampak dari 
pengaturannya yang meliputi sekitar 60 sampai 70 persen dari total wilayah di 
Indonesia. Bahkan dibeberapa tempat di luar Jawa ditemukan bahkan kawasan 
kehutanan dapat meliputi hampir 80 persen bahkan lebih dari total wilayah 
suatu kabupaten (sebagai contoh terjadi di Kabupaten Melawi). Kebijakan 
tentang penetapan kawasan hutan tanpa konsultasi dengan masyarakat 
setempat ini memberikan dampak serius terhadap mereka yang khususnya 
hidup di dalam dan sekitar kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai 
kawasan hutan. Mengingat UU kehutanan masih bersandar pada paradigma 
lama yaitu memasukkan kawasan-kawasan ulayat atau adat dari masyarakat 
dalam ”kawasan hutan negara,” maka secara otomatis, seluruh kegiatan 
masyarakat setempat tidak dapat dilakukan tanpa izin pemerintah pusat dalam 
hal ini Depertemen Kehutanan. Hal ini yang menyebabkan banyak kegiatan 
masyarakat yang dilakukan di tanah adat atau ulayat mereka sendiri dituduh 
sebagai kegiatan “illegal” oleh pemerintah sehingga masyarakat setempat sering 
dijadikan objek dari operasi pengamanan yang banyak digelar pada saat ini. 
Kondisi inilah yang melanggengkan ketidakadilan yang banyak dikritik sebagai 
kebijakan yang perlu segera direvisi.  
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III. Analisis/Temuan  Penelitian Berdasarkan Dimensi  
 
A.  Political Equality  
 
1.  Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Penganggaran 
Dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, dimensi political equality 
pelaksanaan otonomi daerah diwarnai oleh dominannya eksekutif dalam 
penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Proses 
perencanaan anggaran di daerah masih ditentukan atau secara kuat didominasi oleh 
kepala daerah dan perangkatnya. Lemahnya peran DPRD dibandingkan dengan 
kepala daerah dalam proses perencanaan anggaran ini disebabkan oleh beberapa hal 
antara lain: (1) sumberdaya manusia dan staf, informasi, pengetahuan, teknologi, 
dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala daerah jauh lebih lengkap dibandingkan 
dengan DPRD. Bahkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh anggota DPRD untuk 
menyusun anggaran seringkali tidak tersedia. Hal ini menyebabkan kemampuan 
berargumentasi anggota-anggota DPRD seringkali tidak dilengkapi dengan data dan 
kajian. Hanya kekuasaan politik yang dimilik oleh DPRD, meskipun juga dalam 
level operasional selalu kalah dengan kepentingan eksekutif. Di Kota Dumai 
misalnya, beberapa pos anggaran yang sudah dihapus oleh DPRD, dimunculkan 
kembali oleh eksekutif dalam dokumen yang disahkan dan ditetapkan. Dengan 
demikian, political equality hubungan DPRD dan Kepala Daerah dalam level 
institusional dan operasional terhambat oleh kapasitas teknis yang dimiliki oleh 
anggota-anggota DPRD. (2) Secara kebijakan, UU 32/2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menempatkan kepala daerah dalam posisi yang sangat kuat. Pemilihan 
langsung kepala daerah oleh masyarakat dan tidak akuntabelnya kepala daerah 
kepada DPRD membuat fungsi-fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan oleh 
DPRD menjadi mandul. Secara khusus dalam proses penganggaraan, kepala daerah 
dan perangkatnya merasa tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan 
pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh anggota DPRD. Bahkan DPRD 
seringkali terjebak dalam pendekatan teknokratis eksekutif. Memperhatikan kedua 
faktor tersebut, maka perlu dipikirkan upaya untuk melengkapi anggota-anggota 
DPRD dengan sumberdaya/staf ahli yang dapat melakukan kajian untuk 
memperkuat data dan argumentasi anggaran, dan juga membuat akuntabilitas 
kepala daerah kepada DPRD yang semakin besar. 
 
2.  Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengganggaran 
Dimensi political equality dalam hubungan antara pemerintah daerah dan 
masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dicerminkan oleh dominasi 
pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan dan pengganggaran. 
Seringkali masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal dari proses 
perencanaan program, dan selalu sulit untuk memantau status aspirasi mereka di 
tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen anggaran. Meskipun 
masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan rencana program melalui forum 
Musrenbang, pada tahap finalisasi rencana program (sebagai basis penyusunan 
anggaran) aspirasi masyarakat harus mengalah terhadap rencana kerja unit-unit 
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pemerintah daerah atas nama Renstra, Repetada, Propeda, RPJM, RPJP dan juga 
‘keterbatasan anggaran’. Di sini terbentang hambatan struktural yang rumit bagi 
partisipasi yang murni (genuine) dan substantif masyarakat dalam pelaksanaan 
desentralisasi. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik 
(degree of tokenism), bahkan masih ditemukan perencanaan partisipasi yang 
dimobilisasi yang sejatinya merupakan manipulasi partisipasi sehingga tidak layak 
disebut sebagai partisipasi. Pemerintah Daerah masih memandang bahwa 
masyarakat bukan elemen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran 
dan sudah terwakili di DPRD, sehingga tidak ada kewajiban dan keinginan yang 
kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan 
masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan 
masyarakat dalam anggaran. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan 
instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk 
menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan memperhatikan 
sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat. 
 
3.  Political Equality hubungan antara Pusat dan Daerah 
Persoalan political equality dalam hubungan antara Pusat dan Daerah diwarnai oleh 
banyaknya undang-undang yang harus dirujuk oleh pemerintah daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah berikut peraturan pelaksanaannya (peraturan 
pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dalam negeri, surat edaran dan 
sebagainya) menyulitkan implementasi desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. 
Kesulitan pokoknya terletak pada sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundangan 
yang hadir susul-menyusul. Karena kerumitan itu, di samping karena ketidaktahuan 
mereka atas kehadiran dan pesan  aturan-aturan yang muncul terutama yang 
belakangan;  sebagian daerah masih menggunakan aturan lama.  Sebegitu jauh di 
samping tidak efektifnya peraturan pelaksanaan undang-undang berkembang juga 
“pembangkangan” daerah terhadap peraturan pelaksanaan yang dinilai tidak 
relevan, rumit atau tidak mempunyai status legal dalam hirarki peraturan 
perundang-undangan, seperti misalnya status legal Keputusan Menteri dan Surat 
Edaran Bersama dalam hirarki perundang-undangan. Pada sisi lainnya, political 
equality hubungan antara Pusat dan Daerah dicerminkan pula oleh skema 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sekarang dirasakan kurang 
adil oleh sebagian daerah baik dari sumberdaya alam maupun pajak. Proporsi besar 
yang diterima pemerintah pusat mengakibatkan daerah-daerah berpendapatan 
besar ini menerima pengembalian dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) yang dinilai 
kecil atau  minim, terutama daerah yang memiliki potensi sumberdaya besar. Pada 
sisi lainnya, Dana Bagi Hasil secara mayoritas masih berbasis pada sumber non-taxes 
(bukan pajak), sehingga masih menguntungkan daerah-daerah yang memiliki SDA. 
Bagi hasil dari PBB dan PPH masih dirasakan belum cukup untuk membiayai 
urusan-urusan yang diserahkan. Masih terdapatnya indikasi belum terpenuhinya 
prinsip money follow function. Sedangkan Dana Alokasi Umum sebagian besar 
digunakan untuk membiayai belanja rutin. Untuk mengatasi persoalan tersebut, 
perlu kiranya dipikirkan secara sungguh dalam level kebijakan peraturan yang 
konsisten di tingkat pusat yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan 
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(harmonisasi peraturan perundang-undangan), ektensifikasi bagi hasil pajak, dan 
besarnya proporsi bagi hasil. 

4. Political Equality hubungan antar Daerah 
Political equality dalam pelaksanaan otonomi daerah juga dicerminkan dengan 
kesenjangan kapasitas fiskal secara horizontal antar daerah. Hal ini disebabkan oleh 
pembagian urusan yang simetrik dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi tidak 
diikuti dengan kemampuan pembiayaan yang sama. Sehingga terdapat 
kecenderungan kesenjangan kekuatan keuangan antara satu kabupaten dengan 
kabupaten lain dalam satu provinsi, dan antara satu provinsi dengan provinsi 
lainnya. Kesenjangan ini dapat mengarah kepada arus urbanisasi dari daerah miskin 
ke daerah kaya, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu keberhasilan 
pelaksanaan otonomi daerah secara nasional. Untuk mengatasi persoalan tersebut, 
perlu dibuatnya peraturan yang mewajibkan perimbangan keuangan horizontal 
antara daerah kaya dan daerah miskin. 
 
5. Relasi Pemda dan Masyarakat dalam Pengisian Jabatan/ Promosi 
Di beberapa daerah relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dicerminkan 
dengan adanya nepotisme berdasarkan kebangsawanan, sukuisme dan afiliasi 
politik dalam proses rekrutmen, penempatan, promosi dan mutasi jabatan tertentu. 
Bahkan “gelar kebangsawanan” secara sengaja diciptakan oleh bupati/walikota 
untuk memperkuat posisi jabatan, sekaligus membedakan masyarakat biasa dengan 
masyarakat yang memiliki status kebangsawanan tertentu. Hal ini muncul dengan 
istilah misalnya “laskar” dan “putera asli”. Di Kabupaten Ketapang misalnya, 
muncul penguatan patronasi birokrasi dan politik dengan sebutan Laskar Lanang, di 
Minahasa muncul Patronase Gereja melalui “Geming” dan “Laskar Kristo”. Setelah 
Pilkada afiliasi ini menjadi lebih besar, karena politik akomodasi mewarnai proses 
pemilihan langsung kepala daerah. Bahkan pengisian jabatan-jabatan dalam 
struktur organisasi perangkat sangat ditentukan oleh afiliasi seseorang dengan 
bupati/walikota. Di samping alasan politik akomodasi, maka alasan dana 
perimbangan dari pusat juga menjadi justifikasi perlunya membengkakkan 
organisasi perangkat (budget maximizing). Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu 
kiranya dipikirkan pengawasan formal melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat di Daerah. Menguatnya batas-batas kultural dan terbentuknya patronase di 
daerah, maka diperlukan pengawasan objektive  responsibility dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi. 
 
6.  Relasi Pusat dan Daerah dalam Kelembagaan Pemerintahan 

Daerah 
Dalam hal kelembagaan, pelaksanaan otonomi daerah dicerminkan dengan adanya 
fragmented administration dari sisi nomenklatur dan jumlah organisasi perangkat 
daerah yang dimiliki, yang tidak efektif dan tidak efisien dalam  penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik. Peraturan Pemerintahan Nomor 8/2003 
tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah yang bertujuan mengurangi 
pembengkakan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah ternyata juga menimbulkan 
masalah baru berupa pembatasan keleluasaan daerah untuk mengembangkan 
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potensi daerah. Penyeragaman maksimal jumlah dinas dan lembaga teknis dinas 
sangat membatasi otonomi daerah. Pada sisi lainnya, dana-dana dekonsentrasi juga 
menimbulkan kerancuan pembentukan dinas di daerah. Untuk mendapatkan dana 
dekonsentrasi beberapa struktur dinas harus menyesuaikan dengan struktur yang 
ada di tingkat pusat. Dengan demikian, pembentukan struktur dinas dan lembaga 
teknis daerah tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Untuk mengatasi 
masalah  tersebut di atas perlu dipikirkan untuk menghapus pembatasan jumlah 
maksimal dinas dalam PP 8/2003. Sebaliknya penyusunan parameter pembentukan 
dinas harus sesuai dengan kondisi di daerah sehingga dapat diaplikasikan. 
 
7.  Hubungan KPUD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat 
Dalam political equality hubungan antara KPUD dan Pemerintah Daerah ditandai 
dengan kedudukan KPUD yang tidak independen terhadap pemerintah daerah. UU 
32/2004 menempatkan KPUD dalam posisi yang tidak independen. Hal ini 
disebabkan oleh anggaran KPUD dibiayai oleh APBD. Pertanggungjawaban KPUD 
kepada masyarakat juga tidak jelas. Hal yang sama juga dialami oleh Panwasda, 
yang tidak independen dalam menjalankan fungsi pengawasan karena 
ketergantungannya kepada DPRD. Kooptasi KPUD dan Panwasda oleh DPRD dan 
Pemda telah menyebabkan tujuan Pilkada tidak berjalan optimal. Untuk itulah, 
perlu kiranya menciptakan kesetaraan hubungan antara KPUD, Panwasda, DPRD 
dan Kepala Daerah. 
 
8.  Hubungan Pemda dan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA 
Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA diwarnai oleh 
ketidaksetaraan antar komponen masyarakat. Dalam prakteknya, pemberian izin 
pemanfaatan SDA sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi pejabat 
terhadap pengusaha. Seringkali hal ini melanggar ketentuan yang berlaku atau 
menjadikan syarat-syarat perizinan sebagai sesuatu yang formal dan harus 
dipenuhi, bukan sebaliknya dalam menegakkan peraturan.  
 
B. Local Acountability  
 
1. Akses  Masyarakat untuk Memperoleh Informasi 
Dalam hubungannya dengan akses warganegara untuk memperoleh informasi, di 
daerah-daerah penelitian tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur tentang 
jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap 
dokumen-dokumen atau data-data penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah 
Daerah belum merasa bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh 
informasi. Di beberapa daerah terdapat media informasi rutin dari pemerintah, akan 
tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik pada umumnya 
ditandai dengan minimnya diseminasi informasi kepada masyarakat. Secara umum 
dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk 
menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
masyarakat, karena belum ada peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut. 
Informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih merupakan “kebaikan” yang 
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diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.   Meskipun di beberapa daerah 
penelitian mulai tumbuh inisiatif masyarakat untuk ingin tahu dan bahkan ingin 
berpartisipasi dalam proses penganggaran di daerah-daerah, namun dokumen 
anggaran (RAPBD) justeru dianggap sebagai “rahasia negara”. Dokumen anggaran 
di banyak daerah hanya mungkin diakses dengan cara-cara ‘pintu belakang’, 
padahal  anggaran adalah barang publik, sehingga informasi yang terkait dengan 
penyusunan dan pengelolaannya harus diketahui masyarakat luas. Karena anggaran 
berasal dari rakyat atau menjadi beban rakyat maka rakyat punya hak untuk 
mendapatkan informasi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah. Menjadi 
kewajiban negara untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang dokumen 
anggaran APBD dan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup-
nutupi bahkan mempersulit masyarakat untuk memperoleh infomasi keuangan 
negara.  
 
Dalam hubungannya dengan Pilkada akses informasi mengenai proses penyaringan 
dan penetapan calon kepala daerah yang dilakukan partai politik sangat sulit 
diperoleh karena prosesnya berlangsung secara tertutup. Informasi yang 
berhubungan dengan daftar kekayaan calon dan dana kampanye juga merupakan 
hal yang sulit untuk diperoleh secara terinci maupun diverifikasi kebenarannya oleh 
publik. Dari penelitian lapangan terungkap adanya  pihak-pihak yang meragukan 
kebenaran mengenai daftar kekayaan yang disampaikan maupun mengenai 
besarnya dana kampanye yang diperoleh dan dipergunakan.  
 
Sedikit pengecualian terdapat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dimana 
akses dan informasi telah tersedia melalui mekanisme dewan pendidikan, dewan 
kesehatan, dan komite sekolah. Namun demikian,  dalam bidang-bidang urusan 
pelayanan publik yang lain  belum ada jaminan akses, informasi dan partisipasi 
masyarakat dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Kalau pun ada peraturan 
daerah untuk itu maka pengawalannya hampir tidak ada atau sangat lemah.  
 
2. Transparansi Proses  
Dimensi local accountability dalam hubungannya dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan pada dasarnya masih dipandang sebagai eksklusif domain 
pemerintah  dan DPRD yang harus dirahasiakan atau ditutupi keberadaannya dari 
akses publik. Dalam bidang penganggaran, misalnya  masyarakat hanya dilibatkan 
pada tahapan paling awal dari proses perencanaan program, dan selalu sulit untuk 
memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya karena prosesnya tidak 
berlangsung secara transparan. Memang sudah ada mekanisme pelibatan 
masyarakat yang selama ini ada dalam Musrenbang. Namun, pelibatan ini hanyalah 
formalitas karena tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil musyawarah atau hasil 
masukan masyarakat pada tingkat desa ini dijadikan suatu rujukan penting dalam 
menyusun APBD. Dalam pengelolaan sumberdaya alam juga tidak ada jaminan 
bahwa pandangan dan masukan dari masyarakat dalam proses AMDAL, misalnya, 
menjadi hal yang dipertimbangkan pemerintah untuk menilai dan memutuskan 
layak tidaknya pemberian izin untuk suatu proyek. Faktanya proses AMDAL 
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sendiri pada saat ini hanyalah berjalan sebatas formalitas dan tidak  ditempatkan 
sebagai alat pemerintah untuk pengambilan keputusan.  

Pengalaman Pilkada 2005 juga memperlihatkan  bahwa proses rekrutmen calon 
kepala daerah berlangsung secara tidak transparan. Padahal UU 32/2004 Pasal 59 
Ayat (3) dan (4) menentukan bahwa partai politik wajib membuka kesempatan yang 
seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan dan memprosesnya melalui 
mekanisme yang demokratis dan transparan serta memperhatikan pendapat dan 
tanggapan masyarakat. Monopoli mekanisme pengajuan pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik 
telah menjadikan Pilkada sangat potensial sebagai ajang money politic. 

Sekalipun syarat dengan keterbatasan, kalangan eksekutif di daerah-daerah masih 
mengasumsikan bahwa DPRD adalah satu-satunya representasi rakyat untuk semua   
hal. Implikasi dari asumsi tersebut yang terbaca dari studi ini segala informasi 
terkait dengan APBD harus dan telah dianggap tuntas bila telah dikonsultasikan 
kepada anggota legislatif saja. Padahal di banyak daerah yang diteliti peran DPRD 
sebagai penyeimbang dalam proses pembahasan anggaran belum sesuai harapan.   

 
3.    Mekanisme Keluhan, Umpan-balik dan Kontrol Masyarakat 
Salah satu problem implementasi otonomi daerah adalah sedikitnya akses dan 
kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja 
pemerintah daerah. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian di 15 kabupaten/kota. Di 
semua daerah yang diteliti tidak ada mekanisme dan prosedur yang terlembaga 
yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja pemerintah. Pemerintah 
daerah belum memiliki mekanisme keluhan (complaint mechanism) yang 
memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap kinerja pemerintah. 
Dari penelitian juga diketahui, bahwa keluhan masyarakat terhadap kinerja dan 
kebijakan pemerintahan daerah juga tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak 
diketahuinya mekanisme dan hasil yang diperoleh dalam setiap tahapan 
mekanisme, maka masyarakat juga tidak memperoleh gambaran apakah keluhan 
yang disampaikan telah direspon dan ditindaklanjuti.  
 
Pada dasarnya gagasan bahwa pemerintah daerah akuntabel kepada warga 
(konstituen)-nya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah 
daerah hanya akuntabel terhadap terhadap pemerintah yang berada di atasnya 
(pemerintah provinsi, pemerintah nasional)  serta kepada DPRD. Karena itu di 
hampir semua kabupaten/kota yang diteliti tidak ditemukan payung hukum bagi 
kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat 
dilakukan secara spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga. 
Akibatnya kontrol masyarakat di semua isu yang distudi  sangat lemah, serta 
hampir tidak memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. Sebetulnya 
arena bagi partisipasi dan kontrol masyarakat dalam bidang pendidikan sebenarnya 
sudah ada yaitu lewat dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite 
sekolah di tingkat satuan pendidikan. Namun peran dan fungsi  dari dewan 
pendidikan dan komite sekolah juga belum optimal. Penyebabnya bisa  berkaitan 
dengan pemahaman terhadap peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite 
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sekolah serta  kapasitas SDM. Ini berakibat pada keputusan dewan pendidikan dan 
terutama komite sekolah yang belum optimal mengakomodasi kepentingan 
masyarakat. 
 
4. Konsultasi dan Persetujuan Masyarakat 
Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada  pemerintah daerah yang 
menerapkan prinsip untuk melakukan konsultasi serta meminta persetujuan 
sebelumnya dari kelompok-kelompok masyarakat,  khususnya terhadap kelompok-
kelompok masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak dari proyek-
proyek pembangunan yang akan dijalankan pemerintah (prior and free informed 
consent).  Padahal prinsip ini mensyaratkan adanya proses konsultasi secara terbuka 
dengan anggota masyarakat yang akan terkena dampak dari pemberian izin usaha 
ataupun proyek lainnya yang didukung oleh pemerintah. Izin usaha ataupun 
proyek pembangunan hanya dapat dilanjutkan bila masyarakat setempat telah 
memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang akan berjalan. Prinsip ini juga 
dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah (baik eksekutif dan legislatif) terhadap masyarakat yang telah memilih 
mereka.  Sebagai akibatnya di semua wilayah studi banyak pengamat menilai 
bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada dasarnya 
lebih menguntungkan pengusaha daripada  masyarakat setempat. Hal ini 
menguatkan sinyalemen  bahwa meningkatnya eksploitasi SDA dan siapa-siapa 
kelompok yang diuntungkan dari hasil pemanfaatan itu terkait erat dengan 
pertarungan politik yang terjadi di tingkat lokal, terutama berkaitan dengan 
kepentingan para tim sukses dan penyandang dana di tingkat lokal.  
 
 
C. Local Responsiveness 
 
1. Kemampuan Memenuhi Hak-hak Masyarakat 
Terkait dengan responsiveness pemerintah daerah tergambar dari hasil penelitian 
bahwa kebijakan peraturan daerah (termasuk APBD) di daerah belum 
mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah sesungguhnya. Rencana Strategis 
Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Renstrada Propeda) masih menjadi 
dokumen yang formal dan belum menjadi arahan bagi program pembangunan. 
Keberadaan Renstrada dan Propeda lebih banyak merupakan kewajiban secara 
formal terpenuhinya syarat-syarat pembangunan daerah, tetapi belum 
mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah. Sehingga dokumen Rentsrada dan 
Propeda seringkali hanya menjiplak (“copy paste”) dari daerah-daerah lain yang 
potensi dan kebutuhan daerahnya belum tentu sama. 
 
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan meskipun dirasakan bahwa secara umum 
kondisi kedua bidang  tersebut di era otonomi lebih baik, namun warga merasa 
tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan layanan yang adil dan 
berkualitas. Di bidang pendidikan masih ditemukan persentase anak usia sekolah 
yang cukup tinggi yang tidak dapat menjangkau layanan pendidikan.  Di bidang 
kesehatan  masih dikeluhkan soal mahalnya biaya pengobatan.  
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Ketentuan mengenai angka persentase anggaran pendidikan dan kesehatan dalam 
APBN/D tampaknya tidak hanya belum ditaati pemerintah pusat namun juga 
pemerintah daerah.  Dalam bidang pendidikan alokasi anggaran yang dipandang 
ideal adalah 20% namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar 
lokasi penelitian belum mampu mengalokasikannya. Meskipun demikian, 
ditemukan inisiatif yang menarik di Kabupaten Tangerang di mana - untuk 
menunjukkan komitmennya memajukan pendidikan -  menetapkan jaminan hukum 
untuk berupa Perda Kabupaten  Tangerang Nomor 17 tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan. Perda itu menetapkan bahwa Pemerintah daerah 
bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) 
dari APBD di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan...”. Komponen yang dibiayai 
dari dana tersebut meliputi; kegiatan yang berhubungan kesejahteraan tenaga 
kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa yang tidak 
mampu, sarana prasarana, proses belajar mengajar, pengawasan, pembinaan, 
monitoring, evaluasi yang mengacu kepada upaya peningkatan mutu pendidikan, 
pemerataan dan relevansi. Dan khusus peserta didik yang berstatus yatim atau 
yatim piatu dan berasal dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, biaya 
pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sampai 
tamat SMP/MTs. Perhatian yang tinggi terhadap bidang pendidikan juga tercermin 
dari alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Sikka yang mencapai 26%. 
 
Kurangnya responsiveness pemerintah daerah dalam Pilkada tercermin dari 
diabaikan hak-hak politik rakyat  berupa hak untuk memilih bagi sebagian 
warganegara.  Partisipasi warganegara dalam Pilkada jauh lebih rendah daripada 
waktu pemilihan legislatif dan presiden. Rendahnya partisipasi ini terutama 
berhubungan dengan banyaknya warganegara yang tidak tercantum dalam daftar 
pemilih atau tidak memperoleh kartu pemilih. Masalah penyusunan data pemilih 
merupakan salah satu yang paling semrawut dan mengundang banyak protes 
dalam Pilkada. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemilihan kepala daerah 
secara langsung tidak berkorelasi dengan semakin meningkatnya responsiveness 
kepala daerah. Di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian hampir separuh 
anggota masyarakat yang disurvai melihat bahwa bupati atau walikota terpilih tidak 
atau belum melaksanakan program yang dijanjikan  padahal Pilkada sudah 
berlangsung hampir satu tahun.  
 
Implikasi dari lemahnya daya-tanggap pemerintah daerah (dan sebenarnya juga 
pemerintah pusat) khususnya pada para konstituen yang memilihnya itu telah 
mengakibatkan banyak kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang dibuat 
pemerintah dilihat oleh banyak pihak khususnya di luar pemerintah lebih banyak 
menguntungkan segelintir elite baik di birokrasi, dunia usaha/swasta, maupun 
tokoh-tokoh informal lainnya. Tidak responsifnya kebijakan pemerintah terhadap 
pemenuhan hak-hak masyarakat semakin terlihat jelas pada kebijakan sektoral 
seperti kehutanan dimana penerapan UU ini sangat mempengaruhi kehidupan 
masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah kabupaten di luar Jawa dimana luas 
kawasan hutan yang diklaim oleh pemerintah dapat mencakup lebih dari setengah 
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dari total luas wilayah kabupaten. Dengan demikian meningkatnya laju kerusakan 
sumberdaya alam yang terjadi saat ini dapat dilihat sebagai salah satu implikasi dari 
lemahnya akuntabilitas dan daya-tanggap  pemerintah terhadap konstituennya.  
 
2. Kemampuan Mengakomodasi Kepentingan dan Menyerap Informasi 

dari Masyarakat.  
Untuk mengetahui sejauhmana pemerintah daerah responsif dalam memperhatikan 
kepentingan masyarakatnya, dapat diamati  antara lain dari sejauhmana kebijakan 
pembangunan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang 
dicerminkan dengan alokasi anggaran yang memadai. Dari hampir semua daerah 
yang diteliti, tergambar bahwa seolah-olah kebijakan yang diambil merujuk pada 
pembangunan berbasis masyarakat. Akan tetapi dalam banyak hal perumusan 
proses perencanan program dan kegiatan pembangunan hanya didasarkan pada 
asumsi atau prediksi dari para perencana atau pelaku pembangunan yang tidak 
merujuk pada kebutuhan masyarakat lokal.  
 
Di beberapa daerah penelitian, masih ditemukan, proses penetapan kegiatan atau 
proyek pembangunan sarana pendidikan yang tidak didasarkan pada informasi dari 
masyarakat. Akibatnya, program pembangunan tidak relevan dengan problematika 
dasar dalam masyarakat. Praktek perencanaan yang tidak merujuk pada usulan 
masyarakat, seringkali  bias dari permasalahan yang sesungguhnya sehingga, 
penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien.  Misalnya, di daerah 
Minahasa, masyarakat mengajukan pembangunan gedung sekolah atau ruang 
belajar, namun yang direalisasikan adalah pengadaan buku pelajaran,  dan 
seterusnya.  

 
3. Pengetahuan terhadap masalah-masalah lokal  
Pengetahuan aparatur pemerintah daerah terhadap masalah-masalah lokal  akan 
dapat ditingkatkan melalui ketersediaan dan penggunaan data yang bersumber dari 
masyarakat.  Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
adalah lemahnya pengelolaan data base yang dimiliki sehingga kebijakan yang 
diambil tidak sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.  Banyaknya 
instansi daerah yang bertanggungjawab terhadap data base dan informasi (seperti 
Arsip Daerah, Kantor Informasi dan data Elektronik, BPS) ternyata tidak 
berpengaruh secara signifikan bagi pembangunan yang berbasis kebutuhan 
masyarakat dan potensi daerah. Data base yang tersedia juga memiliki masalah 
karena pada umumnya lebih merupakan estimasi dan seringkali merupakan data 
yang berasal dari  2 tahun lalu. Di pihak lain meskipun penggunaan data 
merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan, namun seringkali 
kebijakan lebih mendahulukan kepentingan pragmatis dari sejumlah aktor di 
pemerintahan daerah ketimbang menjadikan data sebagai basis kebijakan. Di 
samping itu ada pula problem akurasi dan updating data. Ini terbukti dari munculnya 
keluhan masyarakat mengenai data  penerima dana BOS, kartu Askeskin atau data 
penduduk miskin yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan.  
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IV. Rekomendasi Berdasarkan Isu Penelitian 
 
A. Efektivitas Pemerintahan 
 
1. Peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk mengatasi berbagai persoalan fragmented and uncoordinated 
development yang terjadi daerah, maka diperlukan penguatan peran gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sesuai dengan desain “the authority 
model” dan “integrated perfectoral system” UU 32/2004, maka gubernur menjadi 
“aktor perantara” yang melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan koordinasi 
pembangunan di kabupaten/kota di wilayahnya. Gubernur harus diberikan 
kewenangan untuk mereview Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan bila 
bertentangan mengusulkan pembatalannya kepada Mendagri. Gubernur juga 
melakukan fungsi koordinasi tugas-tugas dan dana-dana dekonsentrasi. Hal ini 
dibutuhkan untuk vertical check and balance dalam penyelenggaraan 

 
2.  Mempertimbangkan status otonomi di tingkat provinsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan memperhatikan peran dan fungsinya yang semakin kecil, maka perlu kiranya 
mempertimbangkan kembali otonomi daerah di tingkat provinsi. Jika penguatan 
provinsi akan dilakukan, maka perlu juga memperkuat DPRD provinsi. Tetapi jika 
hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota seperti termaktub dalam disain UU 
22/1999 dan UU 32/2004, maka perlu mempertimbangkan kembali jumlah anggota 
DPRD provinsi sampai jumlah minimal dan atau mengubah struktur anggota DPRD 
yang hanya merupakan perwakilan dari anggota-anggota DPRD kabupaten/kota di 
provinsi tersebut. 

 
3. Pengawasan kelembagaan organisasi perangkat pemerintah daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berbagai persoalan terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah telah 
menyebabkan tidak efisiennya penyelenggaran pemerintahan daerah. Untuk itu perlu 
kiranya pemerintah pusat melakukan kontrol terhadap keberadaan dinas/lembaga 
teknis daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan dan mengawasi jumlah, 
nomenklatur dan tupoksi dinas dan lembaga teknis daerah. Hal yang sama dilakukan 
pemerintah pusat terhadap dinas dan lembaga teknis provinsi. Untuk itu, pemerintah 
pusat dapat memberikan sanksi dan penalti bagi pemerintah daerah yang 
mengabaikan teguran. 
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4. Kebijakan kepegawaian daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam unified personnel system di Indonesia perlu dijamin bahwa 
perpindahan pegawai antar daerah adalah dimungkinkan. Untuk mengatasi 
sulitnya mutasi yang terjadi akibat otonomi daerah, maka pemerintah pusat 
perlu membuat kebijakan nasional yang menjamin mutasi antar daerah. Jika 
diperlukan, jaminan tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian dana alokasi 
umum dan dana-dana dekonsentrasi. Pemerintah juga dapat memberikan 
insentif tambahan kepada pegawai yang dimutasikan di daerah pemekaran 
d  d h d l   

 
5. Insentif bagi kinerja pegawai daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbaikan sistem penggajian nasional bukanlah kewenangan pemerintah daerah, 
tetapi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu pemerintah pusat harus membuat 
kebijakan penggajian yang berbasis kinerja dan memenuhi standar eksisten 
minimum seorang pegawai dalam satu bulan. Disamping itu, pemerintah daerah 
harus dapat menciptakan insentif tambahan yang dapat memperbaiki kualitas 
kinerja pegawai, tetapi juga dapat memberikan kecukupan bagi kehidupan yang 
layak seorang pegawai. 

 
6. Manajemen Pemerintahan Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesetaraan hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih belum tercipta dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh ciri-ciri 
pemerintahan daerah yang masih berkarakter traditional bureaucratic authority
dimana pemerintah daerah masih memegang kendali secara kuat terhadap 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah masih menganggap 
dirinya  satu-satunya aktor dalam otonomi daerah dan mengabaikan peran dan 
kontribusi masyarakat. Traditional bureaucratic model ini juga ditandai oleh peran 
sektor publik (dinas dan lembaga teknis daerah) dalam pelayanan publik. 
Pelaksanaan Pilkada belum berdampak positif dalam penciptaan participatory 
democracy. Untuk mengurangi hal ini perlu intervensi pemerintah pusat dalam bentuk 
peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk pemberdayaan partisipasi

 
7. Akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoalan ketiadaan akses bagi masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah selain disebabkan oleh ketiadaan payung hukum yang 
memberikan jaminan, juga diperburuk oleh rendahnya kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat untuk mencari informasi secara formal prosedural di pemerintahan. 
Persoalan aksesibilitas ini harus didorong oleh pemerintah pusat melalui peraturan 
pemerintah, agar setiap pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang 
menjamin hak masyarakat atas informasi secara proporsional dalam koridor hukum.
Disamping itu pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan informasi 
secara rutin kepada masyarakat melalui media-media tertentu.  
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8. Kontrol dan mekanisme keluhan masyarakat 
 
 
 
 
 
 

Untuk memberikan penguatan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, 
perlu jaminan hukum dalam bentuk Perda yang memuat mekanisme keluhan (complaint 
mechanism). Pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat citizen charter dan 
melaporkan kinerjanya secara periodik kepada masyarakat.  

 
9. Daya tanggap dalam pembangunan daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk meningkatkan local responsiveness perlu kiranya dilakukan beberapa hal:
Pertama perlu dilakukan kontrak politik antara calon kepala daerah dan masyarakat 
dalam hal prioritas program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Kedua, identifikasi potensi dan kebutuhan secara benar melibatkan 
konsultan dan pakar dari luar daerah lain. Ketiga, up-dating data yang terus menerus 
dilakukan oleh BPS daerah dan kantor informasi daerah.   

 
10.Pengisian jabatan dan perekrutan PNS daerah. 
 
 
 
 
u 
 
 
 
 
B. Penganggaran/Pengelolaan Keuangan Daerah 
  
1. Banyak dan simpang-siurnya aturan perundangan dan peraturan 

pelaksanaannya. 

Maraknya pengisian jabatan yang berorientasi pada spoil system,  penguatan isu putera 
daerah, dan laskar-laskar daerah dalam penyelenggaran pemerintahan perlu direspon 
dengan kebijakan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus diberikan 
kewenangan untuk ikut memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pengisian 
jabatan dan perekrutan PNS di kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan 
untuk mengumumkan secara transparan kepada masyarakat dan melakukan fit and 
proper test terhadap calon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengatasi kesimpang-siuran rujukan hukum pelaksanaan desentralisasi di bidang 
keuangan, perlu adanya (1) perbaikan undang-undang yang ada sehingga sinkron satu 
sama lain, setidaknya revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 
tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah yang mensinkronkan pesan-
pesan, setidak-tidaknya, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Permbangunan 
Nasional, (2) perbaikan dan peningkatan status peraturan pelaksanaan yang ada 
sehingga di satu sisi mempunyai status legal yang jelas dalam hirarki peraturan 
perundangan yang ada, dan di sisi lain  memberikan petunjuk pelaksanaan yang 
gamblang, sinkron dan konsisten dengan undang-undang, dan (3) undang-undang 
perbaikan kelak tidak memberi ruang bagi interpretasi yang mengaburkan prinsip, 
esensi dan norma desentralisasi ketika diturunkan menjadi peraturan pelaksanaannya.  
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2. Skema perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang tidak adil 
 

 

 

 

 

Skema perimbangan keuangan yang tertuang dalam ketentuan tentang dana bagi hasil 
perlu ditinjau kembali agar daerah-daerah yang memiliki sumberdaya potensial dapat 
mengoptimalkannya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembiayaan 
pembangunan di daerah yang bersangkutan. Kebijakan afirmatif  bagi daerah yang 
mempunyai potensi sumberdaya lebih hingga mencapai tingkat pertumbuhan dan/atau 
tingkat penciptaan kesejahteraan tertentu perlu dipertimbangkan. 

3. Ketidakefektifan lembaga pengawas  
 

 

 

 

 

 

 

4. Kurangnya kemampuan sumberdaya manusia 

Krusialnya isu akuntabilitas dalam desentralisasi menjadikan posisi, susunan dan 
kewenangan badan pengawas seperti Bawasda perlu ditinjau kembali. Posisi Bawasda 
sudah seharusnya oleh undang-undang ditetapkan independen terhadap pemerintah daerah, 
dan diisi oleh orang-orang kompeten,   kredibel dan non-partisan yang direkrut secara 
terbuka melalui proses seleksi oleh DPRD dan penetapannya oleh kepala daerah. Di 
samping itu, lembaga pengawas seperti Bawasda perlu diberi kewenangan lebih dalam 
menjalankan fungsi pengawasannya seperti akses tanpa batas terhadap administrasi 
birokrasi, kewenangan melakukan investigasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga 
penyidik KPK, Polri dan Kejaksaan.

 

 

 

 

 

 

5. Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penganggaran  

Untuk mengatasi problem sumberdaya manusia dalam pengelolaaan keuangan daerah, 
undang-undang perlu mewajibkan pemerintah daerah melakukan tindakan khusus untuk 
memastikan terdapat sumberdaya manusia yang memadai (dari segi jumlah dan kualitas) 
untuk mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan 
secara nasional. Undang-undang juga perlu mewajibkan agar DPRD mengambil tindakan 
setimpal untuk memastikan ada sejumlah anggota yang setidaknya memiliki kemampuan 
minimum dalam hal pengelolaan keuangan daerah, anggaran, penganggaran, audit dan 
evaluasi kinerja keuangan sektor publik. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjamin pentingnya transparansi dan partisipasi, undang-undang perlu mewajibkan 
dan memastikan pemerintah daerah untuk melakukan disclosure informasi tentang 
anggaran sampai di tingkat detail dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses 
penganggaran, tidak sebatas pada proses pengumpulan aspirasi berupa penyusunan daftar 
rencana program saja. Disclosure sudah seharusnya disyaratkan memungkinkan untuk 
diakses atau dipahami oleh masyarakat umum, sementara partisipasi perlu dijamin dalam 
bentuk komite-komite anggaran di tingkat desa dan kecamatan dan perwakilannya di 
tingkat kabupaten dan provinsi yang menjadi pihak ketiga dalam penyusunan dan 
penetapan APBD. 
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6. Problem struktural yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam 
penganggaran menjadi semu. 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjamin partisipasi yang murni  dalam penganggaran, undang-undang selain perlu 
menjamin keberadaan komite-komite anggaran masyarakat yang mandiri juga perlu 
mengamanatkan dan menjamin bahwa Renstrada, Repetada, Propeda, RPJM, RPJP (kalau 
memang masih dibutuhkan) menjadi dokumen dan pemahaman publik sehingga ketika 
terlibat dalam penganggaran antara rakyat, pemerintah dan DPRD memiliki acuan dan 
kecukupan informasi yang setara. 

7. Monopoli aspirasi dan representativeness oleh DPRD serta jebakan pendekatan 
teknokrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu kiranya ditegaskan dalam undang-undang bahwa sekalipun anggota DPRD adalah 
hasil pilihan rakyat dalam Pemilu tidak dengan sendirinya berarti mereka menerima 
pendelegasian wewenang sepenuh-penuhnya untuk mewakili rakyat dalam menentukan 
atau mengatur segala urusan publik di wilayahnya. Undang-undang perlu menjamin bahwa 
rakyat umum masih memiliki kewenangan yang absah untuk ikut menentukan kebijakan 
publik, sehingga selain perlu mereka juga harus dilibatkan dalam proses penentuan 
kebijakan publik di daerahnya.  Dalam hal penganggaran keterlibatan masyarakat ini adalah 
imbangan dari pendekatan teknokratis eksekutif dan pendekatan politis legislatif   sehingga 
patut dijamin dalam undang-undang.  

8. Orientasi anggaran yang belum pro-rakyat 
 

 

 

 

Menilik kecenderungan tidak diprioritaskannya belanja bagi sektor kesejahteraan rakyat 
dalam APBD dalam pelaksanaan desentralisasi sejauh ini, perlu kiranya undang-undang 
mengatur dan menjamin alokasi anggaran yang signifikan bagi sektor kesejahteraan rakyat, 
seperti pendidikan dan kesehatan di daerah.  

 
C. Pelayanan Publik 
 
1. Untuk  mengatasi kendala masih adanya pungutan bagi peserta didik perlu 

kebijakan yang lebih tegas yang mengatur bahwa pendidikan bebas dari segala 
macam pungutan. Untuk itu anggaran pendidikan harus tetap ditingkatkan 
untuk dapat menutup biaya operasional sekolah, penyediaan buku pelajaran 
dan pakaian seragam, termasuk pembangunan gedung.  Dalam bidang 
kesehatan pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemungkinan untuk 
mengembangkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Realokasi 
anggaran penyediaan subsidi obat misalnya dapat dialihkan untuk membayar 
premi asuransi bagi warganya sehingga setiap orang memiliki hak yang sama 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang standardized  dari Pemberi 
Pelayanan Kesehatan (PPK) baik milik pemerintah maupun swasta. 

45  



 
2. Perlu penetapan kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pelayanan 
publik  serta mekanisme sosialisasi, supervisi dan evaluasi terhadap 
implementasinya yang diatur dengan undang-undang.  

 
3. Standar Pelayanan Minimum yang saat ini telah diatur dalam PP 65 tahun 2005 

maupun Kepmenkes No 1457 tahun 2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di 
Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan statusnya ke dalam bentuk undang-
undang. 

 
4. Upaya peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan akan 

lebih operasional jika rumusan kebijakan tertuang dalam peraturan daerah, 
sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerahnya sekaligus 
tetap mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Perda juga dapat sekaligus mengatur mengenai mekanisme pelibatan publik 
dalam kebijakan pengelolaan pendidikan dan kesehatan. Termasuk perlu diatur 
upaya tanggungjawab dalam meningkatkan kapasitas Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah.  

 
5. Partisipasi dan kontrol Masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan 

juga perlu diberikan payung hukum. Karena sebagai penerima manfat maupun 
dampak dari sebuah kebijakan, pelibatan masyarakat akan meningkatkan 
legitimasi sebuah kebijakan. 

 
6. Perlu ada insentif bagi daerah yang memberikan respon pada kebutuhan daerah 

terpencil. Agar kebijakan desentralisasi tidak sekedar menggeser kewenangan 
dari pusat ke kabupaten/kota perlu diatur mengenai mekanisme insentif bagi 
daerah yang mendorong pemerataan pembangunan di wilayahnya.  Pengaturan 
insentif bisa dilakukan dalam pengaturan mengenai Dana Perimbangan. 

 
 
D. Pilkada 

 
1. UU 32/2004 perlu direvisi dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan pemilihan kepala daerah ke dalam undang-undang 
tersendiri tentang pemilihan umum di daerah. Dalam undang-undang ini 
Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 
secara struktural  merupakan bagian dari KPU. Demikian pula halnya dengan 
anggaran biaya penyelenggaraan  Pilkada dibebankan kepada APBN dan 
bukan APBD. 

 
2. UU tentang Pilkada perlu membuka peluang bagi munculnya calon 

perseorangan yang didukung masyarakat secara langsung - yang populer 
disebut sebagai calon independen - melalui mekanisme pencalonan di luar jalur 
partai politik. Dalam masa transisi sekarang ini dimana sistem kepartaian 
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belum mapan opsi calon independen dalam Pilkada harus dibuka untuk 
memberikan tantangan kepada partai politik. Pengertian independen di sini 
adalah bahwa proses pencalonannya bersifat independen dari pencalonan yang 
dilakukan partai-partai politik. 

 
3. Untuk meningkatkan legitimasi dari kepala daerah/wakil kepala daerah dalam 

undang-undang Pilkada yang akan datang Pemerintah dan DPRD perlu 
mempertimbangkan kembali batas 25% dari jumlah suara sah sebagai 
persyaratan untuk melakukan putaran kedua. Batas ini perlu ditingkatkan 
menjadi sekurang-kurangnya 50%. Jika dalam putaran pertama tidak ada 
pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% maka dilakukan 
pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua. 

 
4. Untuk meningkatkan respons pemerintah daerah dalam melayani pendaftaran 

pemilih dalam Pilkada perlu perbaikan sistem pendataan kependudukan  
termasuk pemutakhiran datanya perlu dilakukan secara rutin.  Khusus untuk 
pendaftaran pemilih kewenangan dan tanggungjawab harus sepenuhnya 
dibebankan kepada KPUD. 

  
5. Kampanye yang dilakukan seseorang yang berkeinginan mencalonkan diri 

(bakal calon) dengan maksud memperkenalkan diri maupun sesudah diterima 
menjadi calon,  seharusnya dapat dilakukan jauh-jauh hari sepanjang tidak 
mengerahkan massa.  Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan media 
massa (suratkabar, radio, televisi),  penyebaran poster,  spanduk, balibo dan 
sebagainya termasuk penggunaan pertemuan dalam ruang tertutup dapat 
dilakukan sewaktu-waktu. Pengecualian hanya dilakukan bagi kampanye yang 
mengerahkan massa, seperti rapat umum dan pawai di jalan-jalan. 

 
6. Ketentuan yang mengatur jangka waktu pengunduran diri bagi dari jabatan 

negeri  mereka yang berasal dari pegawai negeri atau aparat keamanan (militer, 
polisi) perlu diperpanjang.  Pegawai negeri atau aparat keamanan yang 
berminat untuk menjadi calon harus mengundurkan diri sekurang-kurangnya 1 
(satu) tahun sebelum Pilkada berlangsung. Demikian pula halnya dengan 
kepala daerah/wakil kepala daerah harus non-aktif sekurang-kurangnya 6 
(enam) bulan sebelum Pilkada berlangsung.  

 
7. Perlu ada sanksi pidana yang keras jika terbukti bahwa para calon 

menyampaikan daftar kekayaan dan dana kampanye yang disampaikan 
kepada publik tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.  
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E. Pengelolaan Sumberdaya Alam 
 
1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas kebijakan-

kebijakan yang di keluarkan pemerintah dengan cara membuat regulasi yang 
jelas tentang mekanisme yang menjamin adanya hak-hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi tentang suatu rencana pembangunan, memastikan 
adanya pelibatan masyarakat sejak dari proses perencanaan hingga 
pengambilan keputusan kebijakan dan implementasinya di setiap tingkat dari 
mulai tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pada dasarnya, perlu ada 
sanksi yang jelas pada pejabat publik yang menghalangi berlangsungnya 
transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.  

 
2. Perlu dicantumkan tentang perlu adanya kewajiban pemerintah untuk 

menerapkan prinsip prior and free informed consent khususnya terhadap 
kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak 
dari proyek-proyek pembangunan yang akan dijalankan pemerintah. Prinsip ini 
mensyaratkan adanya proses konsultasi secara terbuka dengan anggota 
masyarakat yang akan terkena dampak dari pemberian izin usaha ataupun 
proyek lainnya yang didukung oleh pemerintah. Izin usaha ataupun proyek 
pembangunan hanya dapat dilanjutkan bila masyarakat setempat telah 
memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang akan berjalan. Prinsip ini juga 
dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah (baik eksekutif dan legislatif) terhadap masyarakat yang telah 
memilih mereka.  

 
3. Perlu dibuat aturan dalam undang-undang untuk menjabarkan prinsip-prinsip 

pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang akan dijadikan 
pedoman untuk merevisi, mengamandemen, atau merubah UU sektoral. 
Hendaknya penjabaran prinsip-prinsip ini juga mengacu pada amanat TAP 
MPR IX/2001 tentang  perlu dijalankannya reforma agraria dan pengelolaan 
sumberdaya alam. Di dalam TAP MPR itu antara lain ditegaskan bahwa:  
a) Pengelolaan sumberdaya agraria atau sumberdaya alam yang 

berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas 
lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;  

b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 
sumberdaya agraria/sumberdaya alam saling tumpang tindih dan 
bertentangan; 

c) Pengelolaan sumberdaya agraria atau sumberdaya alam yang adil, 
berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara 
terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran 
serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;  

d) Perlu dilaksanakannya pembaruan agraria yang mencakup suatu proses 
yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya 
agraria, yang perlu dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan 
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perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat 
Indonesia.  

e) Perlunya pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut 
dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah 
lingkungan. 

 
4. Peran pemerintah pusat dalam kebijakan sektoral mestinya tidak diarahkan 

untuk mengurusi kebijakan operasional akan tetapi berperan dalam 
mengembangkan standar minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. Pengembangan standar ini misalnya dalam menetapkan baku mutu 
lingkungan minimal yang perlu dipenuhi oleh setiap provinsi maupun 
kebupaten, mengembangkan standar dan indikator pengelolaan lingkungan 
yang memenuhi prinsip-prinsip good governance, dsb. Sementara, itu berikan 
kewenangan dan tanggungjawab kepada gubernur, bupati, dan kepala desa 
untuk membuat perencanaan dan membuat kebijakan operasional yang tepat 
untuk konteks setempat. Dengan demikian, harus dimungkinkan adanya 
pluralisme dalam implementasi pengelolaan SDA di Indonesia.  

 
5. Perlu dibuat suatu aturan di tingkat undang-undang untuk menjamin adanya 

peluang yang lebih besar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA. 
Desentralisasi dalam pengelolaan SDA perlu diperluas dengan meningkatkan 
akses masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam pemanfaatan SDA. Secara 
khusus, revisi juga perlu dilakukan di semua UU sektoral yang ada mengingat 
pada saat ini belum ada suatu pedoman untuk menjamin adanya mekanisme 
pelibatan masyarakat yang perlu menjadi acuan dari setiap UU sektoral ini.   

 
6. Khusus untuk UU Sektoral yang masih sentralistis seperti UU Kehutanan perlu 

dilakukan direvisi atau sekurang-kurangnya amandemen terhadap pasal-pasal 
yang antara lain yang terkait dengan isu-isu: (i) penetapan kawasan hutan 
negara; (ii) hak-hak masyarakat atas wilayah adat dan ulayat mereka; (iii) 
kepastian aturan-aturan tentang pemberian akses yang lebih adil kepada 
masyarakat atas pemanfaatan SDA hutan baik lahan, kayu, dan non-kayu; (iii) 
mekanisme penyelesaian konflik tenurial yang menekankan prinsip-prinsip 
keadilan sosial; (iv) penerapan prinsip free and prior informed consent dalam 
kebijakan kehutanan; (v) pemberian sanksi yang tegas pada pejabat negara yang 
lalai dalam menjalankan kebijakan yang memberikan jaminan terhadap 
pelibatan masyarakat dalam kebijakan dan program-program kehutanan  

 
7. Perlu juga ditetapkan aturan dasar tentang pedoman yang perlu dibuat oleh 

pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi anggaran daerah untuk 
pemeliharaan dan pemulihan SDA. Yang perlu diingat adalah pedoman yang 
dibuat oleh pemerintah pusat jangan sampai memasung kreativitas dan  
kewenangan pemerintah daerah untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci 
tentang perencanaan alokasi anggaran daerah untuk pemeliharaan dan 
pemulihan SDA serta implementasi dari kebijakan ini diwilayah mereka 
masing-masing.   
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