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Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan
dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian
administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan
yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting. terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal
kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti
mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak
dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah
bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin
sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan
ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian
persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat
utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting
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IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Emiliani Nindy, Petrus Atong
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: atong.petrus@gmail.com.
Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C. Oevang Oeray No.92 Sintang Kalimantan Barat

Abstrak: Implementasi pelayanan publik, mampu mengungkapkan Kinerja pelayanan publik yang
mencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan,  mekanisme, prosedur, jangka
waktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah pula
didukung sarana dan parasarana yang memadai. Kemudian dalam mengimplemetasikan pelayanan publik,
harus mencerminkan Akuntabilitas pelayanan publik yang mengungkapkan bahwa lingkungan akuntabilitas
berupa pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan
peranan kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan
otoritas pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa
implementasi pelayanan publik dengan aspek kinerja dan aspek akuntabilitas pelayanan publik di
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Saran disampaikan bahwa
kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, kemudian
untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan mengembangkan standar
kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar pelayanan minimal.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Publik.

Hakikat pelayanan publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat,
sehingga pelayanan itu merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat. Pelayanan publik diselenggarakan
untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh
Surjadi (2009:9) menyatakan bahwa
“Pengembangan kinerja pelayanan publik
senantiasa menyangkut tiga unsur pokok
pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan
penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya
serta sumber daya manusia pemberi layanan”.
Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan
kinerja pelayanan publik senantiasa berkenaan
dengan pengembangan tiga unsur pokok tersebut.
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang
baik (good governance) sebagai tujuan dari
pendayagunaan aparatur negara. Oleh karena itu
peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan
upaya terus menerus, berkelanjutan dan
dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah.
Upaya pemerintah tersebut menuntut aparatur
bekerja lebih baika sebagaimana di sampaikan
oleh Paul Mali, dalam Kumorotomo (2001:332)
yaitu, “Untuk bekerja lebih baik, memiliki gagasan,
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat/tepat,
memiliki saran perbaikan, berpikiran positif

terhadap pekerjaan, menyukai pekerjaan, memiliki
tingkat kehadiran yang baik, tabah kebiasaan
kerja yang baik, cepat mempelajari sesuatu yang
baru serta mampu memotivasi dirinya dari dalam”.

 Aparatur pemerintah memegang
peranan penting dalam melaksanakan
penyelenggaraan fungsi kepemerintahan, karena
mereka sebagai fasilitator, dinamisator serta
sebagai inovator. Sesuai dengan KEMENPAN
Nomor: 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik,
dinyatakan bahwa “Fungsi institusional pemerintah
adalah menjalankan pelayanan publik yang prima”.
Pelayanan publik yang prima tersebut perlu
didukung oleh hadirnya managemen dalam
kepemerintahan. Pengembangan managemen
kepemerintahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik hendaknya harus didasarkan
pada azas, konsep, prinsip dan pendekatan-
pendekatan managemen serta upaya memperbaiki
kinerja berbasis perilaku berkualitas.
Memperhatikan tuntutan penerapan pelayanan
publik sebagai proses pembangunan yang
berkelanjutan. Oleh Salim (1984:103)
menyatakan “Makna pembangunan
menumbuhkan kebutuhan untuk menanggapi
masalah dan kebijaksanaan pembangunan yang
tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi
menyoroti masalah pembangunan dari segi
penglihatan lingkungan dan peningkatan kualitas
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hidup”.  Pendapat Salim tersebut dapat
diterjemahkan bahwa keberhasilam pembangunan
dapat ditinjau dari aspek nonekonomis berupa
kepuasan phisikologis masyarakat akan makna
pembangunan yang telah dicapai.

Komitmen Penyelenggaraan
Kondisi penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan
Sintang melekat komitmen untuk
menyelenggarakan asas umum pemerintahan yang
baik. Komitmen menyelenggarakan pemerintah
yang baik, haruslah terimplementasikan secara
maksimal diwilayah kerja pemerintahan kelurahan.
Pelayanan publik sebagaimana yang dinyatakan
pada Peraturan  Pemerintah Nomor: 65 Tahun
2005, tentang pedoman penyusunan dan
penerapan standar pelayanan minimal (SPM),
kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis
penyusunan dan penerapan standar pelayanan
minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
menjelaskan bahwa “Prinsip penyusunan standar
pelayanan minimal meliputi: 1). Kesepakatan., 2).
Sederhana., 3). Nyata., 4). Terukur., 5).
Terjangkau., 6). Terbuka., 7). Akuntabel., 8).
Bertahap”.

Menurut peraturan pemerintah nomor:
73 tahun 2005, tentang Kelurahan, dalam
ketentuan umum dijelaskan bahwa “ Kelurahan
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja
Kecamatan”. Dengan demikian kelurahan
merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota
yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
Menurut pasal 5 peraturan pemerintah nomor: 73
tahun 2005, tentang kelurahan dijelaskan bahwa
dalam melaksanakan tugas Lurah mempunyai
fungsi : a). Pelaksanaan kegiatan pemerintah
kelurahan, b). Pemberdayaan masyarakat, c).
Pelayanan masyarakat, d). Penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, e).
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, dan f). Pembinaan lembaga kemasyarakat.

Kesediaan pelayanan pemerintah yang
baik dan cepat, keterjangkauan pelayanan dari
biaya, kualitas, manfaat pelayanan, kepastian
pelayanan serta kesetaraan pelayanan adalah
menjadi kehendak masyarakat untuk menuju
kesejahteraaan bersama. Informasi publik yang
wajib disediakan antara lain adalah yang berkaitan
dengan azas dan tujuan dalam penyelenggaraan
pelayan publik, sebagaimana yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008,
tentang keterbukaan informasi publik.
Penyelenggaraan penyediaan pelayanan publik
bersifat administrasi ditingkat Pemerintah
Kelurahan antara lain; pelayanan surat ijin
mendirikan bangunan, surat ijin tempat usaha, surat
pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
surat akta kelahiran, penyediaan informasi pajak
bumi dan bangunan, dan surat keterangan pindah
tempat tinggal.

Kinerja Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik sebagai

proses aktivitas penilaian pencapaian target-target
tertentu dari tujuan-tujuan strategis organisasi
pemerintah, menurut Lohman tahun 2003,
sebagaimana dikutif oleh Mahsun (2006:31)
bahwa “Aspek pokok pengukuran kinerja
organisasi publik adalah sumberdaya, output dan
fleksibilitas”. Dengan demikian fokus pengukuran
kinerja sektor publik justru terletak pada outcome
( hasil) dan bukan pada input dan proses. Mahsun
(2006:33) menyebutkan bahwa “Aspek-aspek
pengukuran kinerja sektor publik adalah: 1).
Kelompok sasaran., 2). Kelompok proses., 3).
Kelompok keluaran., 4). Kelompok hasil., 5).
Kelompok manfaat dan 6). Kelompok dampak”.
Sehubungan dengan pendapat Mahsun tersebut
oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
Pembangunan menyebutkan cakupan pengukuran
kinerja sektor publik adalah; 1). Kebijakan., 2).
Perencanaan penganggaran., 3). Kualitas
standarisasi., 4). Kehematan sumberdaya., 5).
Keadilan yang merakyat., 6). Pertanggungjawaban
dan pembuatan keputusan”.

 Pelayanan publik sebagai bentuk
kinerja pelayanan oleh Surjadi (2009: 9-11)
“Dinyatakan harus dilakukan sesuai dengan azas
pemerintahan yang baik, meliputi: kepastian
hukum, transparan, daya tanggap, berkeadilan,
efektif dan efesien, tanggungjawab, akuntabilitas
dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan
negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
warga negara”. Pemahaman kinerja pelayanan
publik sebagai wujud dari implementasi kebijakan,
maka penyelenggaraan pelayanan publik
diperlukan adanya pelaksanaan tugas yang
terbuka agar diketahui oleh masyarakat. Menurut
Edwards Deming sebagaimana dikutip oleh
Surjadi (2009:56) menyatakan “Bahwa
peningkatan kinerja pelayanan harus dilakukan
melalui kualitas pelayanan memerlukan tahapan
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perencanaan, pelaksanaan bertahap, pemeriksaan
dan pelaksanaan”. Transparansi terhadap
manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik
meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian oleh masyarakat.
Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan
mudah diakses oleh masyarakat. Prosedur
pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja
yang berkaiatan satu sama lain, sehingga
menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan
pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam
rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur
pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan,
serta diwujudkan dalam bentuk bagan yang dapat
dipasangkan dipapan informasi.

Persyaratan teknis dan administratif
pelayanan dilakukan untuk memperoleh
pelayanan, masyarakat harus memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi
pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan
atau persyaratan administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku dan dilakukan
seminimal mungkin. Rincian biaya pelayanan
adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama
atau sebutkan apapun sebagai imbalan atas
pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata
cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan, disamping itu, setiap
pungutan yang ditarik dari masyarakat harus
disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan
jumlah yang dibayarkan. Waktu penyelesaian
pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu
pelayanan publik mulai dari dipenuhinya
persyaratan teknis atau persyaratan administratif
sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian
pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas
dan diletakan didepan loket pelayanan, ditulis
dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak
pandang dan disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab memberikan pelayanan atau
menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan
keluhan, diwajibkan memakai tanda pengenal dan
papan nama di meja/tempat kerja petugas. Pejabat
tersebut harus ditetapkan secara formal
berdasarkan surat keputusan. Setiap keluhan yang
terjadi sebagai akibat dari pelayanan harus
memberikan pelayanan dan menyelesaikan harus
tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah
dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang cukup

memadai termasuk penyediaan sarana
berkomunikasi serta unit pelayanan pos-pos
terpadu secara strategis dan nyaman. Janji
pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja
pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan
pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan
tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti,
menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan
informasi yang akurat, termasuk didalamnya
mengenai standar kualitas pelayanan melalui motto
pelayanan.

Informasi pelayanan adalah untuk
memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada
masyarakat, setiap unit pelayanan instansi
pemerintah wajib mempublikasikan mengenai
prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar,
janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/
petugas yang berwenang dan bertanggungjawab
sebagaimana telah diuraikan diatas. Secara umum
pandangan tentang kinerja pelayanan publik dapat
dipahami sebagai besarnya konstribusi yang
diberikan oleh pelaku/petugas atau pelaksana atau
implementor terhadap kemajuan dan
perkembangan dilembaga tempat dia bekerja.
Menurut Supriyanto (2009:239) menyatakan
bahwa “Kinerja adalah keseluruhan unsur dan
proses terpadu dalam suatu organisasi, yang
didalamnya terkandung kekhasan masing-masing
individu, perilaku pegawai dalam organisasi secara
keseluruhan dan proses tercapainya tujuan
tertentu”. Kinerja pelayanan publik meliputi: 1).
Ketelitian., 2). Sesuai standar., 3).
Dipertanggungjawabkan., 4). Kompensasi., 5).
Mekanisme pertanggungjawaban., 6). Terdapat
penilaian publik.

Dalam rangka membangun kualitas
kinerja managemen pelayanan publik, menurut
Rogers sebagaimana dikutip oleh Supriyanto
(2009:240) yaitu, “1). Tingkat harapan yang
terentang dari tujuan strategis sampai target., 2).
Kejelasan ruang lingkup akuntabilitas dan
tanggungjawab., 3). Adanya kebutuhan untuk
menilai dan memonitor kinerja., 4). Tuntutan
terhadap adanya sistem informasi manajemen
yang handal. Sesuai dengan pendapat atau
pemikiran Rogers tersebut oleh Supriyanto
(2009:240) dinyatakan bahwa “Kualitas kinerja
manajemen pemerintahan yang efektif dan efesien,
diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana
mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan masyarakat”. Dengan
demikian Kinerja pelayanan publik oleh Supriyanto
(2009:248) meliputi “Kinerja kebijakan, kinerja
administratif dan kinerja operasional”.
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Hartanto (2008:275) menyebutkan
bahwa “Kinerja istimewa itu adalah hasil suatu
kerjasama cerdas. Yang didukung dengan iklim
kerja: 1). Iklim intelektual.,2). Iklim Sosial., dan
3). Iklim etikal”. Perkembangan orang-orang pada
pengembangan iklim kerja ditujukan untuk
meningkatkan peran iklim kerja sebagai media atau
katalisator bagi terwujudnya konsolidasi internal
dan interaksi professional yang kreatif dan
produktif, yang berlangsung secara
menggairahkan dan berkelanjutan dalam kontek
budaya kerja. Kemudian oleh Hartanto
(2008:276) menyatakan bahwa “Model mental
positif humanistik yang diperlukan untuk
pengembangan iklim kerja yang berkualitas adalah:
Pekerja, Sikap pekerja, Bekerja dan Kerja”.
Pandangan tentang budaya kerja pelayanan publik
sesuai dengan profesionalisme pemerintahan, oleh
Kumorotomo (2001:333) menyatakan “Ada dua
pengertian pokok yang perlu diupayakan oleh
setiap pejabat atau pegawai pemerintah yaitu
pengembangan diri dan peningkatan diri”. Lebih
lanjut di jelaskan bahwa pengembangan diri
merupakan suatu proses pendidikan diri sendiri
yang dilakukan seseorang secara mandiri,
sedangkan peningkatan diri merupakan usaha
untuk selalu memperbaiki perilaku sehingga sesuai
dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di
bidang administrasi pemerintahan.

Menurut Supriyanto (2009: 273-285)
menyatakan bahwa “Budaya kerja adalah pola
nilai, sikap, hasil karya, persepsi, hasil pengalaman
hidup, unsur, fungsi, pelaku pelaksana, peningkatan
dan pembinaan serta identitas bangsa”.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Supriyanto
itu, oleh peneliti dipaparkan sebagai berikut.
Pelaksana budaya kerja antara lain; jati diri
aparatur, konsekwensi kewajiban, kebutuhan hak
asasi, menghormati hak asasi orang lain,
kesempatan untuk berperan, dan kewajiban
melaksanakan tugas untuk pembangunan.
Peningkatan budaya kerja secara efektif dan
efesien dilakukan pembinaan yang mengarah
kepada aspek yang meliputi: bekerjasama dan
saling mendukung, taat hukum dan memberikan
sumbangan, pemimpin yang mampu membimbing,
berpartisipasi secara aktif,  bersikap dan bertindak
sebagai pejuang kepentingan umum.

Penampilan aparatur pemerintah dalam
pelaksanaan tugas pelayanan menuntut
karakteristik yang memilik prinsip moral dan
kejujuran dalam melaksanakan tugas dan selalu
mengutamakan pada prinsip normatif. Dengan

berpedomana pada prinsip-prinsip tersebut,
diharapkan penyelenggaraan negara dapat
memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat. Pada akhirnya masyarakat merasa
terlayani dan merasa puas akan pelayanan yang
diberikan oleh aparatur negara/pemerintah,
terlebih mereka merasakan adanya manfaat yang
besar sebagai akibat keberhasilan pembangunan.
Strategis pengembangan perilaku dan organisasi
bangsa, oleh Indrawijaya (2010:249)
menyebutkan diperlukan “Pemberdayaan
masyarakat untuk menunjang pembaharuan untuk
menuju perilaku budaya organisasi dan bangsa,
upaya bukan hanya tanggungjawab pemerintah
saja tetapi menjadi gerakan nasional, kemudian
unsur-unsur penting tersebut terdiri atas: 1).
Komitmen., 2). Kemitraan., 3). Pemberdayaan”.
Pendapat Indrawijaya ini sehubungan dengan
budaya kerja dapat dipandang bahwa budaya
kerja harus dimulai dari kondisi perilaku
organisasi, perilaku organisasi ini harus didukung
dengan keterlibatan masyarakat berperan serta
yang baik dan positif. Peran pemberdayaan
masyarakat  tersebut untuk menunjang perilaku
yang kondusif sebagai karakteristik yang
humanistik sebagai suatu bangsa atau negara.
Pemberdayaan masyarakat dalam membangun
perilaku organisasi adalah memungkinkan
terjadinya pengembangan peluang, pengalihan
wewenang, perlindungan yang lemah, pemberian
dorongan, pembangkitan keberdayaan,
penciptaan suasana, penumbuhan motivasi dan
penguatan potensi. Dengan demikian perilaku
individu sebagai warga bangsa menjadi sama dan
seragam sebagai satu kesatuan insan yang
produktif.

Akuntabilitas Pelayanan Publik
Akuntabilitas pelayanan publik sebagai

sebuah aktivitas penyelenggaraan harus dapat
dipertanggungjawabkan/Akuntabilitas, baik
kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan
unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undang.
Akuntabilitas pelayanan publik sebagai suatu
proses perubahan dalam kehidupan
pembangunan, memposisikan masyarakat dapat
menuntut kepada para penyelenggara negara agar
lebih cepat melayani dibandingkan dengan
penyediaan layanan. Dalam pada itu akuntabilitas
publik harus membangun kualitas pelayanan
dengan membangun persepsi tentang tuntutan
kebutuhan masyarakat dengan tingkat
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pemenuhannya. Oleh Ghartey sebagaimana dikutip
Supriyanto (2009:199) menyebutkan
“Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban
terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan
pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa,
yang mana, dan bagaimana yang harus
dipertanggungjawabkan, mengapa
pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang
bertanggungjawab dan sebagainya”.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan
pelayanan publik menurut Surjadi (2009:65-72)
menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban/
akuntabilitas pelayanan publik meliputi: a). Prinsip
penyelenggaraan., b). Kinerja pelayanan publik.,
c). Biaya pelayanan publik., d). Produk pelayanan
publik., e). Penanganan pengaduan masyarakat.,
f). Penyusunan dan penerapan standar pelayanan
menimal., g). Penentuan indikator standar
pelayanan minimal”. Paparan menurut Surjadi
sebagai berikut. Keberadaan akuntabilitas sebagai
suatu sistem sudah cukup lama, menurut
Supriyanto (2009:198) bahwa “Hukum
Hammurabi yang mewajibkan seseorang atau raja
untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan
kepada pihak yang memberi wewenang atau
wangsit kepadanya”. Dari pandangan tersebut,
dalam akuntabilitas terkandung isyarat yang
mengarah pada tuntutan untuk lebih memahami
kepentingan masyarakat beserta nilai-nilai yang
dimilikinya sebagai acuan dalam menetapkan
sebuah pelayanan.

Perkembangan akuntabilitas publik
secara umum dapat diartikan sebagai
penyampaian kinerja seseorang kepada khalayak
sesuai dengan amanah atau wewenang yang dia
terima. Kondisi ini akuntabilitas publik sebagai
bentuk tanggungjawab sosial  yang memiliki arti
yang berbeda bagi orang yang berbeda. Oleh
Sutarno (2012:23) menyebutkan bahwa
“Tanggungjawab sosial muncul dari kekuatan
sosial, ditentukan oleh organisasi yang
menampilkan sikap perilaku konsisten dengan
pendektan tanggap sosial umumna lebih responsif
dibanding organisasi sosial yang menampilkan
sikap dan perilaku konsisten”. Penyelenggaraan
pemerintah tentang kewajiban melakukan
akuntabilitas secara legal formal telah dimulai
dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor: 7
Tahun 1999 yang mengharuskan bahwa pejabat
eselon II menyiapkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Akuntabilitas tidak begitu saja terjadi, menurut
Mahsun (2006:89) bahwa “Membangun

akuntabilitas harus meliputi: 1). Lingkungan
akuntabilitas dapat berjalan dengan baik., 2).
Peranan kepemimpinan dalam lingkungan., 3).
Transparansi akuntabilitas., 4). Kewajaran
konsep akuntabilitas., 5). Kepercayaan atas
kewajaran., 6). Kejelasan., 7). Keseimbangan
akuntabilitas dan otoritas”. Kemudian proses
akuntabilitas pelayanan publik, oleh Mahsun
(2006:99) manyatakan bahwa “Ada empat proses
tahapan yang merupakan satu kesatuan; tahap
pertama: fungsi akuntansi atau pelaporan yang
merupakan suatu kewajiban dalam
pertanggungjawaban., tahap kedua: pencarian
informasi atau investigasi., tahap ketiga: penilaian
atau verifikasi., tahap keempat: pengarahan atau
pengendalian. Dengan demikian saluran
akuntabilitas penyelengaraan pelayanan publik
dalam rangka mewajudkan pemerintah yang baik
dapat dilakukan melalui kategori langsung kepada
masyarakat, kepada agen-agen publik dan kepada
para pegawai tingkat atas atau yang se-level dalam
instansi yang sama atau berbeda. Akuntabilitas
publik sebagai sebuah prinsip-prinsip yang
digunakan oleh mereka secara individu atau
berkelompok dalam ruang publik. Oleh Fermena
(2009:177) menyebutkan bahwa “Prinsip
menggambarkan nilai etis yang
mengakomodasikan seluruh sistem moral yang
mengusung nilai persama dalam memaksimal
preferensi individu selama tidak merugikan orang
lain”.  Untuk itu tugas dan kewajiban institusi
sosial, politik, dan ekonomi yang dibentuk melalui
aktivitas ruang publik harus didasari secara etis
bahwa kita hidup bersama  dalam satu kesatuan
sosial yang saling membutuhkan dan saling
memperhatikan antara satu sama lain.

Asas pemikiran praktek administrasi
yang baik ini lebih menekankan pada nilai-nilai
yudisial yang mengandalkan asas keadilan
masyarakat dalam proses administrasi
pemerintahan serta pendayagunaan jajaran
yudisial dalam sengketa administratif pemerintah/
negara. Untuk itu kaidah normatif yang utama
keberadaan organisasi publik adalah bersumber
dari kepercayaan rakyat. Dengan demikian nilai
normatif pengawasan terhadap pelayanan publik
harus diletakkan pada apa yang diberikan rakyat
kepada yang diberikan kepercayaan untuk
menyelenggarakan pelayanan tersebut. Norma
pengawasan pelayanan publik sebagai suatu
proses, dan oleh Sutarno (2012:241) menyatakan
bahwa “Pengawasan adalah suatu proses yang
terdiri atas tiga langkah penting, yakni: 1).
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Mengukur keluaran., 2). Membandingkan
keluaran dengan rencana dan mengukur
penyimpangan., 3). Membentulkan
penyimpangan-penyimpangan yang tidak
menguntungkan dengan melakukan tindakan
pembetulan”.  Untuk keberhasilan proses  norma
pengawasan  yaitu ada prosedur yang harus
dipertimbangkan sebagai tahapan atau langkah-
langkah pengawasan. Menurut Yuniarsih dan
Suwatno (2008:109) bahwa “Langkah-langkah
pengawasan meliputi: 1). Menetapkan standar
ideal dan aktual., 2). Menilai dan mengukur hasil
yang telah dicapai., 3). Membandingkan antara
hasil pengukuran dan standar., 4). Melakukan
tindak lanjut  disesuaikan dengan kondisi riil  yang
dicapai dari hasil penilaian”.

Pandangan dalam manajemen pelayanan
publik adalah melayani ketimbang mengawasi,
peran pelayanan publik yang semakin penting
adalah membantu warga masyarakat dalam
mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan
bersama mereka daripada mengawasi ataua
mengendalikan masyarakat menurut berbagai
aturan baru. Oleh Rosyadi (2010:86) menyatakan
bahwa “Cara pandang sekarang menuntut
birokrasi pelayanan publik tidak lagi
menempatkan pengguna jasanya sebagai
pelanggan tetapi sebagai warga negara. Oleh
karena itu pelayanan publik harus berfokus pada
hubungan yang dapat membangun kepercayaan
dan kolaborasi dengan dan antar warga negara”.
Penerapan terhadap implementasi standar
pelayanan minimal, maka pembinaan sebagaimana
dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum,
petunjuk teknis, pelatihan dan sebagainya, dan
oleh Surjadi (2009:78) menyatakan bahwa
“Pembinaan dan pengawasan standar pelayanan
minimal antara lain mencakup: a). Perhitungan
sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk
mencapai standar pelayanan minimal, termasuk
kesenjangan pembiayaannya., b). Penyusunan
rencana pencapaian standar pelayanan minimal
dan penetapan target tahunan pencapaian standar
pelayanan minimal., c). Penilaian prestasi kerja
pencapaian standar pelayanan minimal., d).
Pelaporan prestasi kerja standar pelayanan
minimal”. Dalam ilmu administrasi negara atau di
dalam ilmu administrasi publik dikenal istilah
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas publik.
Menurut Miftah Thoha (Dalam tulisan Opini
Akuntabilitas Kementerian, Kompas, Jumat, 29
Januari 2016, halm; 6) menyebutkan bahwa: “
akuntabilitas kinerja adalah suatu upaya

mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewajiban, wewenang , tugas dan aktivitas yang
dibebankan atau diterima dari pejabat atasan
kepada staf atau bawahan secara hirarki.
Sedangkan akuntabilitas publik adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban keluar atau
pertanggungjawaban kepada kehendak
kepentingan rakyat”.  Dengan demikian pejabat
negara atau pemerintah secara otomatis
mempunyai kewajiban melakukan responsibilitas
secara rutin atas pekerjaaan secara kelembagaan,
kemudian pejabat negara atau pemerintah yang
mendapatkan kepercayaan dari rakyat hendaknya
mempertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena rakyat mempunyai hak  untu meminta
pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya,
apakah sudah sesuai aspirasi rakyat atau justru
sebaliknya.

METODE
Untuk melakukan penelitian yang

bersifat kualitatif, peneliti memerlukan subjek
penelitian yang dapat memberikan data yang
dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana
dijelaskan oleh Faisal (2005:109) “Subjek
penelitian adalah orang atau individu atau
kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang
diteliti”.  Berdasarkan pengertian tersebut, maka
yang menjadi subjek penelitian  adalah orang yang
memiliki pengetahuan mendalam serta dianggap
memahami berbagai informasi yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti. Penentuan
subyek penelitian sebagai informan dalam
penelitian ini ditentukan atas pertimbangan yang
dilakukan peneliti atau oleh pihak yang memiliki
kewenangan dalam memberikan jawaban terbaik
tentang pertanyaan penelitian.  Ciri informan dalam
penelitian ini adalah mereka yang mempunyai
kewenangan dengan implementasi pelayanan
publik, mereka yang memiliki tanggungjawab
sebagai implementor pelayanan publik dan
mereka yang menjadi sasaran implementasi
pelayanan publik.  Berkenaan dengan ciri tersebut,
yang  menjadi subyek penelitian implementasi
pelayanan publik dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik di Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu Kecamatan Sintang adalah: Lurah
Kapuas Kanan Hulu.

Alasan penetapan Lurah sebagai
informan pangkal  dengan pertimbangan  bahwa
Lurah sebagai pimpinan Pemerintah Kelurahan
yang  dianggap lebih banyak mengetahui kebijakan
pelayanan dan sebagai pihak yang
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bertanggungjawab dalam mengimplementasikan
pelayanan publik. Pelaksanaan penelitian
dilakukan mulai dari bulan januari sampai dengan
bulan maret tahun 2016.  Pelaksaaan kegiatan
wawancara dengan Lurah dilakukan sebanyak
tiga kali, tempat di kantor, teknik wawancara
dengan bertatap muka langsung dan didukung
dengan wawancara tertulis. Pertimbangan
wawancara dilakukan berulangkali dan didukung
dengan wawancara tertulis adalah untuk
melengkapi informasi data yang diperlukan dalam
mengungkapkan penelitian implementasi
pelayanan publik. Kepala Seksi Pemerintahan,
Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Alasan penetapan
Kasi ini sebagai informan lanjutkan dengan
pertimbangan  bahwa ia sebagai pihak yang
bertugas sebagai pelaku aplikasi implementasi
pelayanan publik. Anggota masyarakat sebanyak
dua orang sebagai pihak  yang menjadi sasaran
implementasi pelayanan publik. Alasan penetapan
anggota masyarakat dengan pertimbangan sebagai
kelompok yang menjadi sasaran implementasi
pelayanan.  Kemudian penetapan jumlah anggota
masyarakat  dilakukan secara purposive
sampling atau penelitian bertujuan. Pertimbangan
dua orang sebagai anggota masyarakat yang
secara kebetulan dapat ditemui saat penelitian
berlangsung yang berkaitan dengan implementasi
pelayanan publik. Selama pelaksanaan penelitian
ini, peneliti memperoleh informasi dari subyek
penelitian, antara lain mereka yang sedang
melakukan pengurusan ijin pengadaan depot air
minum isi ulang dan surat keterangan pindah
datang.

Teknik pengumpulan data digunak untuk
memperoleh data yang sesuai mengenai
implementasi pelayanan publik di Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dalam
penyelenggaraan administrasi, maka peneliti
menerapkan teknik pengumpulan data yang tepat,
bagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2005:62)
“dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data
dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data
primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak
pada observasi berperan serta, wawancara, dan
dokumentasi”. Adapun teknik pengumpulan data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
Wawancara sebagai sebuah teknik komunikasi
langsung digunakan sebagai salah satu teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini. Tujuan dari
wawancara adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan
ide-idenya. Dalam penelitian ini, wawancara
digunakan untuk mengali informasi tentang
implementasi pelayanan publik di Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang  secara
terstruktur untuk mendapatkan data yang
diinginkan. Wawancara mendalam dalam
pengumpulan data dilapangan adalah dibuat dalam
bentuk terbuka dan terstruktur tertulis, membuat
catatan wawancara. Selama wawancara peneliti
mencatat berbagai informasi yang disampaikan
oleh informan. Wawancara dilakukan berulang kali
dan dilakukan secara bertatap muka dengan cara
mendatangi langsung informan ditempat kerja.
Observasi atau pengamatan adalah cara
pengumpulan data dengan mengamati apa yang
tampak dari objek yang diteliti. Adapun jenis
observasi dalam penelitian ini adalah observasi
partisipatif secara pasif, yaitu peran peneliti
diketahui. Hal-hal yang diobservasi berkaitan
dengan pelaksana yang berhubungan dengan
implementasi pelayanan publik. Selanjutnya
kegiatan yang diamati oleh peneliti adalah
bagaimana kegiatan kinerja dan akuntabilitas
pelayanan publik dilakukan di Kantor Kelurahan
Kapuas Kanan hulu.   Observasi sebagai salah
satu metode pengumpulan data kualitatif  yang
dilakukan berulangkali, dan  dilaksanakan dengan
cara mengamati langsung persoalan yang sedang
diteliti dan melakukan pencatatan terhadap
kejadian dan fakta yang dikaji. Studi dokumentasi
merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini,
studi dokumentasi sebagai sumber data dalam
penelitian adalah dokumen dapat berupa
otobiografi, catatan harian, dokumen yang
dikeluarkan pemerintah, arsip-arsip, blosur, kerta
dan sebagainya. Dalam kaitan dengan penelitian
ini, maka dokumen-dokumen seperti aturan dan
kebijakan tertulis, laporan kinerja instansi
pemerintah  yang berkaiatan dengan  implementasi
pelayan publik.

Teknik analisa data dalam penelitian ini
adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif
adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data kedalam
data kualitatif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk
deskripsi. Dalam menganalisa data kualitatif yang
bersumber dari wawancara mendalam, peneliti
akan memperhatikan kata-kata, konteks dan
konsistensi dari respon-respon yang diberikan
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oleh para narasumber, melalui tahap-tahap:
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-
hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap ini,
data diberi kode, disimpulkan, lalu dikategorikan
menurut aspek-aspek penting yang sesuai dengan
kategori keluaran (output) yang hendak diperoleh.
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah menyajikan data. Pada tahap ini, data
dipadankan sedemikian rupa berdasarkan tema
pertanyaan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian
data bisa dilakukan dalam bentuk uraian.
Penarikan kesimpulan pada tahap ini, data
diidentifikasikan menurut pola, kecenderungan,
dan penjelasan yang mengarahkan peneliti pada
suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pemerintah Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu  sebagai bagian dari wilayah pemerintah
Kecamatan Sintang. Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu merupakan kelurahan yang berpenduduk
terbesar pertama dari 10 kelurahan yang berada
di wilayah Kecamatan Sintang. Kelurahan ini
terdiri atas 8 Rukun Warga serta 46 Rukun
Tetangga. Kelurahan ini beralamat di jalan M.T
Haryono Sintang Sungai Durian jalan raya
Sintang- Pontianak. Secara geografis  sesuai
dengan data dokumen buku potensi kelurahan
Kapuas Kanan Hulu di ketahui bahwa sebelah
Utara berbatasan dengan kelurahan Kapuas
Kanan Hilir Kecamatan Sintang, sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Martiguna Kecamatan
Sungai Tebelian, sebelah Timur berbatasan dengan
kelurahan Ladang dan kelurahan Tanjungpuri
Kecamatan Sintang dan sebelah Barat berbatasan
dengan Desa Anggah Jaya Kecamatan Sintang.
Kondisi masyarakat di Kelurahan dipersepsikan
sangat memerlukan pelayanan publik yang baik
dan maksimal yang berkaitan langsung dengan
pelayanan bidang administrasi. Secara demografis
bahwa masyarakat yang memerlukan pelayanan
publik  sesuai data monografi kelurahan sampai
pertengahan tahun 2015 berjumlah 14.502 jiwa
penduduk atau 3.889 Kepala Keluarga, dengan
kepadatan penduduk 16 orang per-km. Kondisi
ekonomi masyarakat seperti kesejahteraan Kanan
Hulu di ketahui bahwa total jumlah kepala
keluarga 3889 kepala keluarga terdiri atas; jumlah
keluarga prasejahtera masih berjumlah 3889
keluarga, keluarga sejahtera kategori satu
berjumlah 1998 keluarga, keluarga sejahtera

kategori dua berjumlah 978 keluarga, keluarga
sejahtera kategori tiga berjumlah 867 keluarga,
keluarga sejahtera kategori tiga plus berjumlah 46
keluarga.

Lahan potensi sumberdaya alam
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu seluas 1.330 Ha
yang secara ekonomi dapat dipergunakan untuk
pengembangan usaha dan tempat tinggal. Kondisi
sumberdaya manusia dan kondisi sumberdaya
alam ini, dipandang penting perlu dilakukan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui
kajian implementasi pelayanan publik.
Mempertimbangkan kondisi penduduk dan
kondisi sumberdaya alam serta memahami penting
hasil proses perubahan pembangunan melalui
fenomena implementasi pelayanan publik untuk
mewujudkan pemerintah yang baik. Sumberdaya
air yang di wilayah kelurahan Kapuas Kanan Hulu
secara umum selain menggunakan sungai, air danau
dan air rawa, di kelurahan tergambar bahwa
sumber air bersih berupa mata air, sumur gali,
sumur pompa bak penampungan air hujan dan
depot isi ulang pada akhir tahun 2015 tertera
jumlah sebanyak 225 unit dengan kualitas air
dalam kondisi baik. Pemanfaat air bersih oleh
masyarakat adalah sebagai air baku air minum,
cuci, mandi, perikanan, sayuran, buang air besar
dan kecil serta digunakan sebagai prasarana
transportasi. Potensi sumberdaya lembaga
ekonomi di ketahui bahwa koperasi simpan pinjam
berjumlah 5  unit, jasa lembaga keuangan
berjumlah 18 unit, lembaga industri kecil menengah
berjumlah 46 unit, lembaga usaha jasa dan
perdagangan berjumlah 608 unit, lembaga usaha
jasa bahan bakar minyak berjumlah 1 unit Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum dan 9 unit
pangkalan minyak. Usaha jasa keterampilan
berjumlah 75 unit terdiri tukar kayu, tukang batu,
tukang jahit, tukang cukur, tukang service
elektronik, tukang besi dan tukang gali sumur.
Usaha jasa penginapan termasuk hotel melati dan
kontrakan berjulah 169 unit rumah.

Potensi lembaga pendidikan formal
tercatat bahwa play group berjumlah 3 unit, Taman
Kanak-Kanak berjumlah 9 unit, pendidikan anak
usia dini berjumlah 2 unit, Sekolah Dasar
berjumlah 7 unit, Sekolah menengah pertama
berjumlah 3 unit, Sekolah menengah atas
berjumlah 5 unit dan perguruan tinggi swasta (
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
serta Sekolah Tinggi Teologia Gracia Sintang)
berjumlah 2 unit. Kondisi tingkat pendidikan
penduduk diperoleh informasi pada dokumen
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pemerintah kelurahan sebagai berikut: jumlah
penduduk tamat sekolah dasar berjumlah 1933
orang, penduduk tidak tamat sekolah dasar
berjumlah 1861 orang, penduduk tamat sekolah
menengah pertama berjumlah 2291 orang,
penduduk tamat sekolah menegah atas berjumlah
4230 orang, penduduk tamat sarjana strata satu
berjumlah 1309 orang, penduduk  tamat sarjana
strata dua berjumlah 130 orang dan penduduk
yang tamat pendidikan strata tiga berjumlah 6
orang. Potensi prasarana dan sarana transportasi
secara umum menggunakan transportasi jalan
darat, udara dan sungai. Untuk transportasi jalan
udara  Bandara Susilo Sintang, masih bersifat
penerbangan domistik jalur Sintang- Ketapang,
Sintang - Putussibau dan Sintang- Pontianak.
Transportasi yang dominan digunakan dan
dimanfaatkan masyarakat adalah jalur transportasi
jalan darat dan jalur transportasi Sungai Kapuas
dan Sungai Melawi.

Potensi tempat ibadah di wilayah
kelurahan Kapuas Kanan Hulu diketahui pula
bahwa jumlah masjis sebanyak 8 buah, surau
mushola berjumlah 14 buah, Gereja kristen
protestan berjumlah 6 buah, Gereja katolik 1 buah
dan Wihara 1 buah. Kemudian lembaga prasarana
kesehatan terdiri atas pusat kesehatan masyarakat
1 unit, poliklinik sejumlah 5 unit, apotik sejumlah
3 unit, toko obat sejumlah 14 unit, posyandu 12
unit dan Kantor pratek dokter berjumlah 10 unit.
Potensi tempat pembuangan sampah sementara
berjumlah 50 lokasi , jumlah tong sampah 500
unit, gerobak sampah 15 unit, dan  truck
pengangkut sampah 3 unit.  Kehidupan sosial
budaya agama serta adat istiadat dilingkungan
pemerintah kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah
berjalan dengan baik dan harmonis, antara
masyarakat saling bersilahturahmi dan saling
menghargai antara satu dengan yang lain baik di
lingkungan rukun tetangga maupun di rukun warga.
Kesadaran warga masyarakat terhadap
pembayaran pajak dan retribusi sudah berjalan
dengan baik penuh kesadaran dan ketaatan
terhadap peraturan yang berlaku, demikian juga
kesadaran hukum dan kesadaran politik
masyarakat sudah dipersepsikan telah
dilaksanakan dengan baik dan harmonis
dilingkungan masyarakat serta dalam peranserta
masyarakat dalam pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun
2005 tentang Kelurahan telah diatur dan
ditetapkan bahwa pada pasal;  3, 4 dan pasal 5
disebutkan Kelurahan merupakan perangkat

daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di
wilayah kecamatan, yang mempunyai tugas
penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakat. Dalam
melaksanakan tugas kelurahan, maka Lurah
mempunyai fungsi: a). Pelaksanaan kegiatan
pemerintahan keluraha,.b). pemberdayaan
masyarakat, c). Pelayanan masyarakat, d).
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, e). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum, f). Pembinaan lembaga
kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya; Lurah melakukan koordinasi dengan
Camat dan Instansi vertikal yang berada di
wilayah kerjanya, kemudian satuan kerja tingkat
kelurahan bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Sehubungan dengan tata
kerja kelurahan ini, alokasi anggaran kelurahan
bersumber atau berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah Kabupaten dengan
memperhatikan faktor; jumlah penduduk,
kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi
geografis, karakteristik wilayah, jenis dan volumen
pelayanan dan besaran pelimpahan tugas yang
diberikan.

Dalam rangka menjalankan tugas
sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan
pemerintah nomor: 73 tahun 2005 tentang
kelurahan, maka sebagai aplikasi dari pada pasal
6 ayat 5 ketentuan mengenai struktur organisasi
dan tata kerja kelurahan, pada kelurahan Kapuas
Kanan Hulu telah diatur berdasarkan peraturan
Bupati Sintang Nomor: 57 tahun 2013, tentang
Pemerintahan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Sintang, tanggal 11 Oktober 2013.  Uraian tugas
kantor kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan
Sintang, disusun dan ditetapkan melalui petunjuk
penjabaran peraturan Bupati Sintang Nomor: 57
tahun 2013 sebagai tindaklanjut dari peraturan
pemerintah Nomor: 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan. Kemudian hasil wawancara di peroleh
gambaran bahwa komposisi dan jumlah pegawai
sebanyak 8 orang, berdasarkan hasil wawancara
dengan Lurah, di ketahui bahwa jumlah personil
yang bertugas di kantor kelurahan Kapuas Kanan
Hulu dianggap sudah memadai dan sesuai dengan
rasio pelayanan jumlah penduduk, kepadatan
penduduk, kondisi geografis, luas wilayah,
karakteristik wilayah dan volume pelayanan serta
besaran pelimpahan tugas yang diberikan
pemerintah Kecamatan, maka dengan jumlah 8
orang pegawai dianggap sudah memenuhi standar
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yang dimaksudkan dalam peraturan Bupati
Sintang.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan
persyaratan dalam pengurusan pelayanan publik,
sebagaimana di amanatkan dalam  Undang-
Undang Nomor: 25 tahun 2009, tentang pelayanan
publik, memuat perintah bahwa  membangun
kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara
dan penduduk. Untuk itu tuntutan akan mutu
pelayanan publik menjadi suatu kewajiban yang
harus ditingkatkan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Kinerja pelayanan publik merupakan
istilah yang digunakan sebagai implementasi
kewajiban, wewenang, tugas dan tanggungjawab
secara rutin dan secara kelembagaan berdasarkan
struktur organisasi birokrasi pemerintah. Dalam
mengimplementasikan pelayanan publik, maka
aspek penting yang perlu diperhatikan adalah
tentang kinerja pelayanan publiknya. Oleh
Lohman sebagaimana dikutif  Mahsun (2006:31)
menyatakan fokus pengukuran kinerja sektor
publik terletak pada outcame (hasil) dan bukan
pada input dan proses.

Esensi kinerja pelayanan publik oleh
Surjadi (2009:46) dinyatakan dengan istilah cepat,
tepat, akurat dan berkualitas. Istilah ini
menyebutkan bahwa pelayanan publik menuntut
tersedianya: - manajemen dan penyelenggaraan
pelayanan publik, - prosedur pelayanan, -
persyaratan teknis dan administratif, -
kewenangan dan tanggungjawab, - lokasi
pelayanan, - janji pelayanan, - standar
pelayanan,dan ketersediaan informasi pelayanan.
Pandangan dan acuan konsep pemikiran para ahli
tentang kinerja pelayanan, berdasarkan data
lapangan diperoleh informasi bahwa implementasi
pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu dengan aspek penelitian tentang kinerja
pelayanan publik, dipaparkan sebagai berikut.
Tujuan kinerja pelayanan publik adalah
memberikan pelayanan yang secepat mungkin
dengan santun kepada anggota masyarakat yang
dilayani., Sasaran kinerja pelayanan publik adalah
memberikan keyakinan, kepuasan dan kepastian.,
Strategi pelayanan publik terdiri atas; a). Membuat
jam kerja pelayanan., b). Membuat persyaratan
administrasi pelayanan., c). Melakukan pelayanan
dengan cepat., Cakupan kinerja pelayanan publik
terdiri atas; a). Seluruh warga Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu., b). Mengadakan koordinasi ke

Kantor Camat dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang., Standar
kerja operasional di kelurahan kapuas kanan hulu
meliputi : a). Menyikapi dan atau memenuhi
keperluan masyarakat., b). Meminta persyaratan
administrasi keperluan masyarakat.,c).
Menyelesaikan keinginan/keperluan masyarakat.,
Iklim dan suasana kerja di kelurahan sangat baik,
kerja samanya bagus dan saling menghormati satu
sama lainnya., Pegawai berkomitmen dalam
bekerja dan dalam  memberi kepuasan  pelayanan
publik., 8). Kinerja pelayanan publik berupa
dukungan sarana dan prasarana telah dianggap
cukup memadai.

Dalam rangka kinerja pelayanan publik,
maka hal-hal yang dilakukan adalah:1).
Pemerintah kelurahan menetapkan tujuan, sasaran,
dan strategi pelayanan publik., 2). Bentuk kinerja
pelayanan publik kelurahan telah ditetapkan
dengan membuat perencanaan, pelaksanaan dan
pemeriksaan., 3). Prosedur administrasi yang
dilayani meliputi aspek umum yang bersifat
persetujuan permohonan dan pemberian
rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di wilayah pemerintahan
kabupaten Sintang., 4). Rincian biaya penyelesaian
pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan
seperti biaya adminsitrasi ditetapkan antara tiga
ribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah,
sedangkan waktu penyelesaian disesuaikan
dengan kelengkapan persyaratan yang tersedia
pada warga masyarakat, bisa satu hari sampai
dengan tiga hari waktu hari kerja.,  5). Bentuk
informasi pelayanan dibuat secara manual dan
diumumkan pada papan informasi dan blosur., 6).
Memiliki standar kinerja kebijakan pelayanan., 7).
Suasana kerja kondusif dan hubungan rekan kerja
sangat baik., 8). Telah tersedia uraian pembagian
tugas serta sudah menyesuaikan kompetensi
pegawai., 9). Pegawai telah memiliki kreativitas
dan semangat tinggi., 10). Fasilitas kerja dianggap
sudah memadai.,  11). Pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan dianggap relatif sudah
cepat.,12). Pegawai telah dianggap memahami
bidang tugas serta bersikap tabah melayani warga
masyarakat yang dilayani., 13). Setiap orang
pegawai diberi kesempatan untuk
mengembangkan diri., 14). Pegawai selalu
berusaha berdiskusi dan mengkaji serta
memahami peraturan yang baru berlaku dalam
rangka mendukung pelayanan yang lebih baik.

Dalam rangka menjelaskan kinerja
pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas
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Kanan Hulu, kinerja pelayanan publik sebagai
berikut: 1). Prosedur pelayanan administrasi tidak
ada hambatan dan dianggap sudah sesuai
kebutuhan masyarakat dalam mengajukan
permohonan keterangan dan rekomendas., 2).
Rincian biaya dalam pelayanan tidak  ada dan
waktu penyelesaian tidak lama., 3). Bentuk
informasi pelayanan mudah didapat karna adanya
pengumuman di Kelurahan., 4). Persyaratan teknis
mudah dipenuhi dan pelaksanaan pelayanan
dilaksanakan dengan cepat., 5). Terdapat rasa
puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh
pegawai Kantor Kelurahan. Penjabaran tujuan,
sasaran, strategi, cakupan pelayanan, standar
kerja operasional, iklim dan suasana kerja yang
harmonis, terkesan pegawai memiliki komitmen
dalam bekerja, suasana kerja telah didukung
sarana dan prasarana yang memadai, dan
koneksitas fasilitas kerja bersifat alur proses pada
ruang kasi dan staf sudah berjalan dengan baik.
Sementara itu yang belum tersedia adalah informasi
data tentang daftar nama dan alamat ketua rukun
warga dan ketua rukun tetangga.

Persepsi dan pembahasan peneliti
terhadap kinerja pelayanan publik di kantor
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dapat dinyatakan
bahwa kinerja pelayanan publik telah
terimplementasikan dengan baik yang berkaitan
dengan komponen standar pelayanan sekurang-
kurang yang meliputi aspek: - dasar hukum, -
persyaratan, - sistem, mekanisme dan prosedur,
- jangka waktu penyelesaian, - biaya tarif, - produk
pelayanan, - sarana dan prasarana, - pengawasan
internal, - penanganan pengaduan, - jumlah
pelaksana,- jaminan pelayanan serta jaminan
komitmen pelayanan. Dengan demikian bahwa
kinerja pelayanan publik di Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu telah diimplementasikan dengan
menghasilkan kepuasan anggota masyarakat
terhadap penyediaan layanan pemerintahan
kelurahan. Kinerja pelayanan publik pada
Kelurahan telah diimplementasikan dengan
membangun kualitas kinerja pelayanan publik
dalam bentuk mentargetkan sasaran pencapaian
percepatan prosedur dalam kepengurusan
administrasi permohonan dan rekomendasi warga
masyarakat.  Kemudian telah tersedianya
kejelasan uraian tugas di lingkungan kantor
kelurahan, serta sudah tersedianya informasi
petunjuk persyaratan dan permohonan
rekomendasi yang diperlukan oleh warga
masyarakat. Transparansi penyelenggaraan
pelayanan publik sebagai kinerja pelayanan publik

di kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah
berjalan dengan baik, dimana kegiatan tersebut
dapat di peroleh oleh masyarakat melalui akses
manual di ruangan kantor. Transparansi informasi
tersebut bersifat terbuka, sebagaimana yang telah
dipaparkan sebelumnya bahwa pelayanan yang
bersifat rekomendasi dan dalam pengurusan
permohonan telah dituangkan antara lain bahwa
tersedia informasi tentang ijin mendirikan
bangunan, surat ijin tempat usaha, surat nikah, ahli
waris, surat keterangan tanah, pembuatan kartu
keluarga, pembuatan kartu tanda penduduk,
keterangan domisili, kelahiran, kematian, pindah
keluar dan pindah datang. Persyaratan dalam
pengurusan rekomendasi dan permohonan
sebagaimana terlampir pada skripsi.

Prosedur pelayanan telah ditunjukan
dengan rangkaian kerja sebagaimana yang telah
uraikan dalam uraian tugas, serta prosedur
pelayanan tidak rumit, mudah dipahami serta telah
ditampilkan dalam bentuk papan informasi, seperti
yang tercantumkan tentang persyaratan dalam
pengurusan rekomendasi dan permohonan.
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
yang dilakukan oleh kantor Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu telah pula dilakukan secara baik, yaitu
masyarakat yang memerlukan informasi tentang
persyaratan teknis dan administrasi yang sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan
mudah mengetahui ketersediaan persyaratan yang
diperlukan.  Rincian biaya pelayanan di kantor
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sesuai dengan
ketetapan yang ditentukan oleh pejabat yang
berwenang, dan telah disertai dengan tanda bukti
resmi sesuai dengan jumlah yang dibayar.
Besarnya beban biaya untuk proses surat
permohonan dan rekomendasi berkisar antara tiga
ribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah.
Kemudian tentang waktu pelayanan dinyatakan
pula sudah dilaksanakan dengan baik, dalam arti
bahwa kecepatan waktu pelayanan tergantung
pada kelengkapan administrasi yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan rekomendasi dan
permohonan bagi pihak masyarakat yang
memerlukan atau yang membutuhkan pelayanan.

Lokasi pelayanan dan ketepatan janji
pelayanan dirasakan cukup baik dalam
mendukung kinerja pelayanan publik. Dengan
demikian bahwa kinerja pelayanan publik di
lingkungan kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
dipersepsikan sebagai suatu kinerja kebijakan atau
kinerja administratif  dan kinerja operasional
implementasi pelayanan publik dianggap sudah
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terimplementasikan dengan baik. Penyelenggaraan
pelayanan publik di kelurahan Kapuas Kanan
Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
dan menjamin penyediaan pelayanan sesuai
dengan asas asas umum pemerintahan, telah
didukung melalui pengaturan hukum yang
mendukungnya. Tidak lanjut ketentuan yang
mengatur pelayanan publik dan kewenangan
pemerintahan sebagaimana yang telah dipaparkan
pada tabel.1.1. sebelumnya, yang  ditetapkan oleh
pemerintah kelurahan bahwa implementasi
pelayanan publik tersebut telah dijabarkan dalam
bentuk persyaratan dalam pengurusan berbagai
rekomendasi dan permohonan masyarakat sesuai
dengan keperluan dan kepentingan.

Implementasi pelayanan publik di
kelurahan Kapuas Kanan Hulu meliputi aspek
kegiatan urusan pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat, memberikan pelayanan,
menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan
pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Berdasarkan peraturan Bupati Sintang Nomor: 57
tahun 2013, tentang Pemerintahan Kelurahan di
Wilayah Kabupaten Sintang, tanggal 11 Oktober
2013, dinyatakan bahwa implementasi pelayanan
publik adalah menyelenggarakan pelayanan publik
yang berasaskan kepada: 1). Kepentingan umum,
2). Kepastian hukum, 3). Keseimbangan hak dan
kewajiban, 4). Keprofesionalan, 5). Partisipatif,
6). Persamaan perlakuan tidak diskrimintaif, 7).
Keterbukaan, 8).  Akuntabilitas, 9). Fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 10).
Ketepatan waktu, 11). Kecepatan, kemudahan,
dan keterjangkauan.
 Implementasi pelayanan publik berdasarkan hasil
observasi bahwa amanat Undang-Undang
Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
dan amanat dari peraturan Bupati Sintang Nomor:
57 tahun 2013, tentang Kelurahan dapat
dipersepsikan telah dilakukan secara maksimal
oleh pegawai Kantor Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu melalui keterbukaan informasi persyaratan
dan kepengurusan pelayanan publik kepada
anggota masyarakat.

Akuntabilitas pelayanan publik
merupakan bagian dari proses suatu
pertanggungjawaban pelaksanaan akan
kewajiban, wewenang dan tugas secara
kelembagaan yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah atau pejabat negara baik berdasarkan
tugas rutin pemerintahan maupun dalam
mengimplementasikan amanah kepercayaan
rakyat sebagai pemberi kekuasaan. Dengan

demikian akuntabilitas merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban
sesuai prosedur yang telah ditetapkan,
implementasi tugas sesuai dengan  prosedur yang
telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku.  Akuntabilitas pelayanan publik ini dapat
bersifat pertanggungjawaban kegiatan rutin dan
pertanggungjawab kepada pemangku
kepentingan. Pertanggungjawaban rutin adalah
yang sesuai dengan struktur hirarki birokrasi,
kemudian akuntabilitas pelayanan publik yang
diarahkan kepada pertanggungjawaban kepada
pemangku kepentingan adalah
pertanggungjawaban yang disampaikan kepada
rakyat sebagai pihak yang menjadi sasaran
pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik
sebagai suatu proses perubahan dalam kehidupan
pembangunan, memposisikan masyarakat dapat
menuntut kepada para penyelenggara negara agar
lebih cepat melayani di bandingkan dengan
penyediaan layanan. Dalam penelitian ini, aspek
akuntabilitas pelayanan publik adalah faktor
penting yang kedua dalam mengimplementasi
pelayanan publik.  Menurut Ghartey sebagaimana
dikutif Supriyanto (2009:199) menyatakan bahwa
akuntabilitas untuk mencari jawaban terhadap
pertanyaan apa dan bagaimana yang harus
dipertanggungjawabkan serta siapa yang
bertanggungjawab.

Akuntabilitas pelayanan publik yang
berkaitan dengan sistem informasi pelayanan publik
menuntut ketersediaan kewajiban mengelola
sistem informasi yang bersifat sistem informasi
elektronik dan nonelektronik yang berhubungan
dengan profil penyelenggara, pelaksana, standar
pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian
kinerja.

Kemudian perilaku pelaksana dalam
pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang
Nomor: 25 tahun 2009 pada pasal 34
menyebutkan bahwa pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku sebagai berikut:- adil dan tidak
diskriminatif, - cermat, - santun dan ramah, - tegas,
andal, dan tidak memberikan keputusan yang
berlarut, - profesional, - tidak mempersulit, - patuh
pada perintah atasan yang sah dan wajar, -
menjunjung tinggi nilai akuntanbilitas dan integritas,
- tidak membocorkan dokumen yang wajib
dirahasiakan, - terbuka mengambil keputusan, -
tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, -
tidak memberikan informasi yang salah, - tidak
menyalahkan jabatan dan kewenangan, - sesuai
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dengan kepantasan, - tidak menyimpang dari
prosedur. Aspek akuntabilitas pelayanan publik
di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu diperoleh
gambaran informasi berdasarkan hasil wawancara
dengan Lurah diperoleh informasi bahwa; a).
Mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat
sebagai berikut: 1). Masyarakat bermusyawarah
tentang sesuatu hal yang akan diadukan., 2).
Masyarakat membuat pernyataan sesuatu hal yang
akan diadukan., 3). Dasar surat pernyataan
masyarakat tersebut, Lurah menindaklanjuti surat
di maksud dengan mengundang kedua belah pihak
yang bermasalah., 4). Membuat satu kesepakatan
bersama., b). Prinsip penerapan pelayanan,
secepat-cepatnya dengan teliti dan tuntas.,

c). Mekanisme pertanggungjawaban
pelayanan terdiri atas: 1). Pelayanan awal
ditangani oleh pelaksana., 2). Setelah di proses
oleh pelaksana di periksa oleh Kasi yang
menangani atau yang membidangi surat atau
dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat., 3).
Setelah di periksa oleh Kasi tersebut di bubuhi
paraf  kemudian dinaikkan ke Lurah untuk
ditandatangani., 4). Pemberian nomor surat dan
cap dinas., d). Penerapan kode etik pengawasan
pelayanan meliputi: 1). Penerapan kode etik sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi yang
ada di kelurahan yakni oleh;   Seksi Pemerintahan,
Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum,
Seksi Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat,
dan Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Masyarakat., 2). Pengawasan pelayanan
dilakukan oleh Seksi-seksi melaksanakan
pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Kemudian seksi-seksi tidak
dibolehkan dan atau melaksanakan tugas pokok
dan fungsi yang bukan kewenangannya kecuali
kepala seksi tersebut berhalangan atau mempunyai
surat penunjukan dari atasannya untuk
melaksanakan tugas fungsi yang lain. Apabila
seksi-seksi melaksanakan tugas pokok dan fungsi
di luar kewenangannya maka penangannya
dikembalikan kepada seksi yang menanganinya.,
3). Standar pengawasan yang diterapkan sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor : 57 tahun 2013
tentang struktur operasional tata kerja kelurahan.
Menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi
dalam lingkungan kelurahan sesuai tugas pokok
masing-masing., 4).  Penerapan standar pelayanan
minimal kurang lebih 10 menit surat-surat dapat
diselesaikan dengan seluruh persyaratan
adminitrasi sudah terpenuhi dan pejabat yang
menandatangani berada ditempat., 5).Standar

kompetensi pelayanan masih relatip, tetapi kami
berkomitmen melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat dengan cepat, mudah dan
memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Standar kompetensi pelayanan sampai
saat ini dilakukan belum maksimal, pertimbangan
hal ini karna memandang bahwa bentuk pelayanan
publik oleh pegawai kantor aparatur negara tidak
bersifat kompetitif secara individual, tetapi dalam
rangka mewujudkan pemerintah yang baik, maka
yang akan datang di pandang penting
mengimplementasikan standar kompetensi
pemberi pelayanan. Akuntabilitas implementasi
pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu, telah didukung dengan melakukan
hal-hal sebagai berikut: 1).Telah tersedia
mekanisme penyampaian pelaporan
pertanggungjawaban kegiatan pelayanan di
kelurahan secara hirakhi kerja dan unit kerja
bidang tugas.,  2).  Pola penanganan pengaduan
masyarakat seperti pengaduan tempat ijin
membuka warnet di dalam gang, dilakukan secara
musyawarah dan mufakat melalui ketua rukun
tetangga., 3). Prinsip-prinsip penerapan pelayanan
publik yang meliputi sifat kesedarhanaan prosedur,
adanya kepastian legalitas formal, mengoptimalkan
kejelasan persyaratan dan informasi, berusaha
mencipatkan kemudahan dalam pelayanan serta
memberikan peluang warga masyarakat terlibat
dalam menilai pelayanan melalui kotak saran atau
kota pendapat., 4). Dukungan kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki cukup memadai dalam
implementasi pelayanan publik., 5). Telah memiliki
pedoman standar pelayanan minimal dan apa
bentuk informasi persyaratan pemberian
rekomendasi dan pengajuan permohonan
kelengkapan administrasi., 6).Bentuk penyaluran
pertanggungjawaban pelayanan publik di kelurahan
ini disampaikan melalui kewenangan penjenjangan
yaitu, Kepala seksi disampaikan kepada Lurah,
oleh Lurah disampaikan kepada pihak
Kecamatan, sedangkan penyampaian
akuntabilitas kepada masyarakat dapat dilakukan
melalui ketua rukun tetangga, yang selanjutkan
rukun tetangga menyampaikan kepada kepala
keluarga., 7). Kode etik akuntabilitas tersebut
telah memenuhi aspek: a). Kepastian hukum., b).
Keseimbangan perlakuan sesuai dengan bidang
kepengurusan pelayanan yang diperlukan warga
masyarakat., c). Ketersediaan ruang kegiatan
untuk pelayanan kepentingan umum, berupa
tempat ruang tunggu., 8). Pengawasan pelayanan
publik telah menerapkan efesiensi kegiatan,
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perencanaan kegiatan program dan kegiatan rutin,
dan telah diupayakan bekerja yang baik dan benar
sehingga mengurangi faktor keperluan
pengawasan yang rutin., 9). Pengawasan
pelayanan publik di kelurahan sudah memiliki hal
sebagai berikut: a). Pengukuran kinerja yang
dicapai., b). Telah berusaha membandingkan
pencapaian pengawasan dan rencana program
kegiatan., c). Memahami keberhasilan dan ketidak
keberhasilan pengawasan pelayanan publik. 10).
Pengawasan sebagai pembinaan mewujudkan
standar pelayanan minimal sudah melakukan hal-
hal sebagai berikut: a). Perhitungan sumberdaya
dan dana yang dibutuhkan dan bidang kegiatan.,
b). Penyusunan rencana pencapaian standar
pelayanan minimal dan bidang kegiatan.,

Prinsip-prinsip penerapan pelayanan
publik yang meliputi: a).Kesederhanaan prosedur
tidak berbelit-belit., b). Kepastian, tergantung
dengan jumlah masyarakat yang dilayani saat itu
tetapi tetap terlaksana., c). Kejelasan persyaratan
dan informasi, menemui petugas yang
bersangkutan untuk meminta informasi, arahan
pelayanan yang diberikan jelas dan mudah., d).
Kemudahan, prinsip pelayanan publik yang
diberikan mudah. E). Penilaian masyarakat,
pelayanan yang diberikan bagus dan tidak
berbelit-belit, petugas bersifat ramah dalam
memberikan pelayanan. Lurah mau ikut serta
dalam kerjabakti bersama masyarakat.
Pemerintah harus mendapat legitimasi serta
kepercayaan dari masyarakat, sudah selayaknya
mencerminkan adanya kerjasama antara
masyarakat dan pemerintah dalam hal
memberikan arus balik informasi, yaitu masyarakat
diberikan kesepamatan menyampaikan masukan
dan kritikan kepada pemerintah, dan sebaliknya
pemerintah harus mensosialisasikan berbagai
kebijakan  kepada masyarakat, sehingga
masyarakat dapat memahami dan bahkan akan
mendukung berbagai kebijakan tersebut.

Akuntabilitas pelayanan publik di Kantor
Kelurahan dan diinformasikan hal-hal sebagai
berikut: 1). Telah tersedia mekanisme pelayanan
pengaduan masyarakat., 2). Prinsip penerapan
pelayanan telah berjalan dengan baik., 3).
Implementasi mekanisme pertanggungjawaban
telah berjalan secara penjenjangan., 4). Kode etik
pengawasan pelayanan telah dipahami semua
pegawai kantor kelurahan, yang didukungan
dengan standar pengawasan unit bidang dengan
menerapkan standar pelayanan minimal., 5).
Standar kompotensi pelayanan telah dilakukan

berdasarkan standar pelayanan institusi, atau
standar pelayanan organisasi serta unit kerja.
Persepsi dan pembahasan peneliti terhadap
implementasi pelayanan publik dalam aspek
akuntabilitas  pelayanan publik di Kantor
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dapat dinyatakan
bahwa akuntabilitas pelayanan publik sebagai
berikut: Lingkungan akuntabilitas pelayanan publik
di kantor Kelurahan telah terimplementasi dengan
baik, yang didukung oleh peranan kepemimpinan
unit bidang kerja, serta terdapat pula kewajaran
kejelasan uraian tugas dengan keseimbangan
otoritas bidang pelayanan. Proses akuntabilitas
pelayanan publik telah dilakukan dengan fungsi
pelaporan yang merupakan kewajiban pelaporan
sesuai prosedur dalam buku isian data potensi dan
perkembangan kelurahan.  Proses akuntabilitas
yang meliputi pencarian informasi dan proses
pengarahan dan pengendalian penyelenggaraan
implementasi pelayanan publik telah pula
dilakukan secara maksimal melalui koordinasi
bidang unit pelayanan publik. Norma pengawasan
pelayanan publik sebagai suatu proses bagian dari
akuntabilitas pelayanan publik di kantor Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu telah dilaksanakan dengan
baik dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi
dengan penyesuaian prosedur serta persyaratan
yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan
dilakukan melalui monitor kerja pimpinan unit
kerja dilingkungan Kepala seksi dan staf yang
terlibat dalam pelayanan permohonan dan
pemberian rekomendasi. Akuntabilitas pelayanan
publik dengan penerapan standar pelayanan
minimal, seperti bentuk pembinaan berupa fasilitas,
pemberian orientasi umum dan peningkatan
pelatihan lanjutkan masih dirasakan belum
diimplementasikan secara maksimal. Akuntabilitas
dalam implementasi pencapaian standar minimal
seperti perhitungan biaya dan dana,  penilaian
kerja dan pelaporan standar pelayanan  telah
dilakukan secara baik.  Aspek akuntabilitas
pelayanan publik dalam penerapan standar
pelayanan minimal, pada Kelurahan Kapuas
Kanan Hulu ini telah didukung dengan
ketersediaan ketentuan hukum, persyaratan,
prosedur, waktu, biaya dan pengawasan internal
sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: 20 tahun 2006, tentang pedoman
penyusunan standar pelayanan publik serta
Peraturan Bupati Sintang Nomor: 57 tahun 2013,
tentang Kelurahan.



Emiliani Nindy, Petrus Atong, Implementasi Pelayanan Publik  15

KESIMPULAN DAN SARAN
Kinerja pelayanan publik yang meliputi

tujuan, sasaran, strategi, cakupan kerja, standar
kerja, iklim dan suasana kerja  dan komitmen
kerja pegawai telah diimplementasikan dengan
baik, dengan dukungan prasarana dan sarana
kerja yang telah memadai. Kinerja pelayanan
publik yang belum diimplementasikan adalah
informasi pada papan informasi tentang data nama
dan alamat ketua rukun warga dan ketua rukun
tetan gga.Akuntabilitas pelayanan publik melalui
mekanisme pertanggungjawaban pelayanan dan
penerapan standar pelayanan minimal telah
dimplementasikan dengan baik, dengan
ketersediaan pelayanan seperti; mekanisme
pelayanan, prinsip penerapan pelayanan,
penerapan kode etik pengawasan, dan standar

pengawasan. Akuntabilitas pelayanan publik yang
belum diimplementasikan dengan maksimal adalah
standar kompetensi petugas pemberi pelayanan.
Agar kinerja  dan akuntanbilitas pelayanan publik
yang telah terimplementasi dengan baik,
hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi
dalam rangka implementasi pelayanan publik yang
prima. Kemudian kepada Kantor, disarankan agar
pada papan informasi perlu tersedia data tentang
alamat dan nama ketua rukun warga dan ketua
rukun tetangga. Selanjutnya disarankan, bahwa
Kantor Kelurahan berkemampuan untuk
menerapkan standar kompetensi petugas pemberi
pelayanan publik. Hal ini dilakukan supaya yang
akan datang dapat diperoleh dan tercapai prestasi
kerja standar pelayanan minimal pada Kantor
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA
Fermana, S. 2009. Kebijakan Publik Sebuah

Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Ruzz
Media.

Faisal, S. 2005. Format-Format Penelitian
Sosial. Jakarta: CV. Rajawali.

Hartanto, M, F. 2008. Paradigma Baru
Managemen Indonesia. Jakarta: Mizan
dan Integre Quardo.

Indrawijaya, I, A. 2010. Teori Perilaku, dan
Budaya Organisasi. Bandung: Refika
Aditama.

Kumorotomo, W. 2001. Etika Administrasi
Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta: FE. UGM.

Rosyadi, Slamet. 2010. Paradigma Baru
Managemen Pembangunan.
Yogyakarta: Gava Media.

Salim, Emil. 1984. Perencanaan Pembangunan
dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta:
Inti Idayu Press.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian
Kualitatif, Dilengkapi Contoh
Proposal dan Laporan Penelitian.
Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Budi. 2009. Managemen
Pemerintahan. Jakarta:. CV. Media
Brilian.

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja
Pelayanan Publik. Bandung: Refika
Aditama.

Sutarno. 2012. Serba Serbi Manajemen Bisnis.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008.
Managemen Sumberdaya Manusia.
Jakarta: CV. Alfabeta.

Peraturan-Peraturan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:

28 tahun 1999, Tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Yang
Bersih dan berwibawa. Jakarta:
Sekneg.

—————————— Republik Indonesia
Nomor:14 tahun 2008, Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Jakarta: Sekneg.

—————————— Republik Indonesia
Nomor: 25 tahun  2009, Tentang
Pelayanan Publik. Jakarta:Sekneg.

Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 2005,
Tentang Kelurahan. Jakarta: Sekneg.

—————————————— Nomor: 65
tahun 2005, Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal. Jakarta: Sekneg.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor:
7 tahun 1999, tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP). Jakarta:
Sekneg.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/
04/2006, tentang Pedoman



16. Fokus, Volume 16, Nomor 2,  September 2018, hlm. 1 - 16

Penyusunan Standar Pelayanan
Publik. Jakarta: Sekneg.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 63 tahun 2003,
Tentang Pelayanan Publik. Jakarta:
Sekneg.

————————————————————
— — — — — — — — — — — — — —

Nomor: 26 tahun 2004, Tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Jakarta: Sekneg.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6
tahun 2007, Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal. Jakarta: Sekneg.



KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email:aidafitriani45@gmail.com
Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Pembagian  wewenang penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas jalan menurut
statusnya sebagai jalan nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa belum menjadi
pola yang tepat dalam upaya pemecahan persoalan jalan. Yang sangat memprihatinkan, justeru
menimbulkan implikasi ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab ketika  kondisi jalan sudah rusak
berat yang tuntut  masyarakat untuk segera ditangani. Dalam implementasinya di Kabupaten Sintang
menunjukkan pelaksanaan  yang belum tepat waktu, tepat mutu dan  kesuaian dana dengan standar
jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum ekonomis,
biaya operasional pemeliharaan jalan semakin bertambah besar dan standard pelayanan minimal
penyelenggaraan  jalan belum tercapai serta  masyarakat pengguna jalan semakin kesulitan. Faktor
yang mempengaruhi penanganan jalan di Kabupaten Sintang ternyata  berasal dari political will
pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara pusat, Propinsi
dan Kabupaten. Upaya pemeliharaan jalan yang ada belum dapat terlaksana secara efektif mengembalikan
kondisi jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini sebagian
besar jalan dalam kondisi rusak berat,  baik jalan dalam kota  maupun jalan luar kota Sintang membuat
masyarakat  kesulitan transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanganan dan Pemeliharaan Jalan

 Perubahan paradigama dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, telah memberikan dimensi baru dalam
sistem pemerintahan secara nasional. Undang-
Undang tersebut  secara  tegas menggariskan
antara lain; pemberian kewenangan otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah
Kabupaten/Kota yang didasarkan kepada asas
desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi,
membuat pemerintah daerah harus mampu
menjalankan berbagai kewenangan yang selama
ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring
dengan pelayanan yang harus disediakan.
Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas,
dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi
masyarakat, lebih efisien, efektif dan
bertanggungjawab (accountable). Dengan kata
lain pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah harus
mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik menyatakan bahwa
pelayanan merupakan tugas utama dari sosok

aparatur sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus
lebih mendahulukan kepentingan umum,
mempermudah urusan masyarakat,
mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan
politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan
publik pada dasarnya menyangkut aspek
kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan
kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi
utama memberikan berbagai pelayanan yang
diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang identik
dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat adalah dalam
bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan
lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur
(jalan dan jembatan, penerangan, air dan
keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik
merupakan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat umum yang menjadi penduduk
negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi
mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat, sedangkan masyarakat
sebagai pihak yang memberi mandat kepada
pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh

17
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pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama
dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga
suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
bukan untuk dirinya nsendiri. Asumsi bahwa
pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang
dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah
dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang
diberikannya.

Prasarana jalan dan jembatan merupakan
barang publik yang keberadaannya harus
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka
sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan
wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya
dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap
daerah mampu mengembangkan sistem
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat
setempat. Salah satu bidang pembangunan yang
diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai
dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang
pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai
jalan Kabupaten. Terciptanya sistem transportasi
jalan yang menjamin pergerakan manusia dan
barang secara lancar, aman, cepat, nyaman
merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan
dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur yang memadai
sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan
dan jembatan. Salah satunya infrastruktur yang
paling sering dipergunakan masyarakat adalah
jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan juga
memiliki fungsi yang sangat besar untuk
beraktivitas sehari-hari. Karena itu sangat
dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang sesuai
dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan
dan jembatan yang bagus akan mempermudah
masyarakat dalam bertransportasi dan merasa
nyaman. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefenisikan
mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,
dan jalan kabel. Sedangkan Jembatan secara
umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun
untuk melewatkan suatu massa atau traffic lewat
atas suatu penghalang atau rintangan seperti
sungai, rel kereta api ataupun jalan raya.
Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun

2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang
terletak di atas permukaan air dan/atau di atas
permukaan tanah.

Pembagian kewenanganan
penyelenggaraan jalan tersebut meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan sesuai dengan lingkup wilayah
kewenangan tingkat pemerintahan masing-masing,
tanpa memperhatikan  dimana letak dan kondisi
jalan, efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan
efisiensi pembiayaan operasional pemeliharaan
jalan tersebut. Pembangunan bidang infrastruktur
jalan di Kabupaten Sintang telah dibentuk sebuah
Lembaga Perangkat Daerah melalui Keputusan
Bupati Sintang Nomor 365 Tahun 2000 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 45 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah mengenai Susunan  Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sintang, tugas pokok sebagaimana dimaksud
diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati di atas

Salah satu tugas yang diberikan oleh
Bupati Sintang kepada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang melalui Keputusan Bupati
Sintang Nomor 365 Tahun 2000 tersebut adalah
melaksanakan sebagian tugas kewenangan dasar
dibidang permukiman dan prasarana wilayah dan
tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh
Bupati. Dalam melaksanakan tugas, salah satu
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sintang  adalah Perumusan, perencanaan
kebijakan tehnis pembangunan dan pengelolaan,
pembinaan umum, pemberian bimbingan serta
perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati. Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sintang secara teknis merencanakan dan
melaksanankan pemeliharaan, peningkatan dan
pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten
Sintang.

Dalam sistem jaringan jalan, semua jalan
sesuai dengan status  dan fungsi masing-masing
saling menghubungkan antara satu jalan dengan
jalan yang lainnya secara keseluruhan dalam
wilayah  pengaruhnya. Kondisi umum infrastruktur
jalan di Kabupaten Sintang  dengan  status jalan
nasional, jalan propinsi dan jalan Kabupaten dan
Desa adalah: Jalan Nasional  yang berada di
Kabupaten Sintang  sepanjang    193,56 Km.
Kondisi jalan nasional tersebut di Kabupaten
Sintang pada umumnya rusak dan rusak berat.
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Jalan propinsi yang berada di Kabupaten Sintang
adalah sepanjang 55,39 Km. Jalan Non Status
yang telah diusulkan menjadi jalan Propinsi
sepanjang 149,90 Km. Kondisi jalan propinsi di
Kabupaten Sintang pada umumnya rusak dan
rusak berat. Ruas jalan Kabupaten Sintang
mempunyai panjang  1.234,64 Km. Kondisi jalan
Kabupaten pada umumnya rusak dan usak berat.
Ruas jalan Desa di Kabupaten Sintang mempunyai
panjang  1.694,58 Km.Bertitik tolak dari data
kondisi umum jalan yang ada di Kabupaten
Sintang, maka permasalahan pokok dalam
pelaksanaan penanganan jalan yang dihadapi
adalah sulitnya memadukan antara program
pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan
program pemerintah daerah kabupaten mengenai
pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi
yang berada di daerah Kabupaten sebagai akibat
dari pembagian kewenangan  penanganan jalan
yang membatasi gerak kebijakan pemerintah
Kabupaten untuk operasional pemeliharaan jalan
ketika terjadi kerusakan jalan yang memerlukan
penanganan segera, cepat dan mendesak.

Permasalahan lainnya adalah dari segi
pelayanan publik, bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten mengalami kesulitan untuk mengatasi
persoalan kerusakan infrastruktur jalan nasional
dan jalan Propinsi yang berada di Kabupaten
karena tidak memiliki kewenangan, dan
kerusakan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang
menimbulkan pertanyaan masyarakat dan sorotan
dari  pihak legislatif daerah mengapa jalan-jalan
yang mengalami kerusakan tidak segara
diperbaiki, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak
mungkin menjawab hanya dengan kata bukan
kewenangan pemerintah Kabupaten untuk
memperbaiki  atau  kerusakan jalan nasional dan
jalan propinsi  adalah urusan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi. Pada hal dari segi
pelayanan publik bahwa sesungguhnya
masyarakat didaerahlah yang mengalami kesulitan
sebagai  pengguna jalan  setiap saat.
Permasalahan ini di asumsikan kemungkinan
dapat di atasi dengan keinginan politik (political
will) dan komitmen dari pemerintah pusat dan
pemerintah  propinsi  untuk  memberikan tugas
operasional atau menyerahkan pengelolaan
pemeliharaan jalan nasional dan jalan propinsi
yang berada di daerah kabupaten kepada
pemerintah kabupaten dengan tidak merubah
status jalan dan tidak mengurangi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam
penganggarannya.  Organisasi yang diberi

kewenangan itu biasanya memiliki otoritas yang
semi independen untuk menjalankan
pekerjaannya. Devolusi terjadi ketika pemerintah
pusat mentransfer kewenangan pemerintahan
kepada unit pemerintahan lebih bawah sehingga
unit tersebut memiliki otoritas yang nyata dan
otonom dan berhak membuat keputusan dan
kebijakan di wilayah otoritasnya. Sedangkan
privatisasi merupakan penyerahan fungsi-fungsi
yang sebelumnya diperankan oleh pemerintah
kepada lembaga-lembaga non pemerintah untuk
menciptakan efesiensi dan efektivitas pelayanan
publik kepada masyarakat.

Penanganan bidang infrastruktur jalan
yang telah diprogramkan oleh pemerintah di
implementasikan ke daerah dengan
implementornya adalah Dinas Teknis belum
sejalan dengan apa yang telah di kemukan oleh
pendapat para ahli tersebut. Penanganan jalan
adalah penyelenggaraan kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan jalan. Sedangkan pengertian jalan
adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas
permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan
atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan
kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2006 Tentang Jalan, adalah sebagai
berikut :  Jalan adalah prasarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,
dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan. Pengaturan
jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan
perencanaan, penyusunan perencanaan umum,
dan penyusunan peraturan perundang-undangan
jalan. Pembinaan jalan adalah kegiatan
penyusunan pedoman dan standar teknis,
pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia,
serta penelitian dan pengembangan jalan.
Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman
dan penganggaran, perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
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pemeliharaan jalan. Pengawasan jalan adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas
jalan yang saling menghubungkan dan mengikat
pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki. Leger jalan adalah dokumen
yang memuat data mengenai perkembangan suatu
ruas jalan.

Jalan nasional, jalan propinsi, jalan
Kabupaten dan jalan Desa merupakan bagian dari
sistem jaringan jalan yang merupakan satu
kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan
dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis. Oleh
karena itu, jalan di Kabupaten Sintang merupakan
bagian dari sistem jaringan jalan dalam wilayah
pengaruh pelayanan wilayah Propinsi Kalimantan
Barat. Kawasan, daerah ataupun Kota, perlu
direncanakan sistem transportasinya jika diketahui
atau diharapkan penduduk disuatu tempat akan
bertambah atau berkembang dengan pesat. Jika
tingkat pendapatan penduduk meningkat, karena
hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah
kendaraan dan perumahan. Kedua, yaitu keadaan
dimana transportasi perlu ditinjau kembali bila
kesesakan dan kemacetan atau timbul berbagai
masalah meningkat, serta bila sistem pemindahan
massa tidak ekonomis lagi sehingga perlu
dikoordinasi.  Sehingga akhirnya, perluasan suatu
kawasan, daerah ataupun kota perlu dikendalikan
bila pemerintah Kabupaten/Kota menghendaki
agar perencanaan perangkutan mempengaruhi
perluasan daerah tersebut.

Dalam penyusunan Rencana Umum
Sistem Transportasi Jalan harus memperhatikan
tentang kondisi dan rencana pengembangan
Sistem jalan yang ditinjau dari segi teknisnya, yang
antara lain menyangkut Daya Dukung jalan
(muatan sumbu terberat) mengingat perkembangan
teknologi kendaraan bermotor cukup pesat.
Ketentuan yang mengatur kelas tercantum dalam
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak
Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas
Jalan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan
yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan
Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.
Pasal 25 (PP 34 Tahun 2006) Jalan umum menurut
statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional; jalan
provinsi; jalan kabupaten; jalan kota; dan jalan
desa. Dalam pembangunan jalan, pemerintah
mempunyai peranan sebagai pembinaan, sehingga
berkewajiban untuk menyusun rencana dan
merumuskan kebijakan, mengendalikan dan
mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu
kewajiban dimaksud adalah menetapkan
pembiayaan pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jalan berikut jaringan pelayanannya.
Disamping itu juga pemerintah berkewajiban untuk
melaksanakan tugas pembangunan sarana dan
prasarana jalan yang tidak diusahakan, dengan
prioritas daerah-daerah yang berkembang.

Transportasi darat sebagai penghubung
antar daerah dapat menggunakan sarana dan
prasarana berupa perangkutan, sehingga untuk
kawasan yang sulit dijangkau oleh alat transportasi
sungai dapat menggunakan transportasi darat yang
mengakibatkan antar daerah menjadi lebih mudah,
selain itu pengembangan sistem transportasi darat
juga diarahkan untuk menunjang pertumbuhan
wilayah daerah Kabupaten Sintang, dan pola
pengembangan prasarana jaringan jalan darat
wilayah direncanakan guna mendukung
pergerakan di Kabupaten Sintang maupun keluar
wilayah. Untuk memahami penyelenggaraan sistem
transportasi secara utuh, terlebih dahulu harus
mengetahui asas dan tujuan dari penyelenggaraan
transportasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya. Pengelolaan transportasi jalan
(dan sistem transportasi lainnya) sebagai salah satu
modal transportasi nasional diselenggarakan atas
asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan,
yang adil dan merata, keseimbangan, kepentingan
umum keterpaduaan, kesadaran hukum, dan rasa
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percaya diri. Transportasi jalan (dan sistem
transportasi lainnya) diselenggarakan dengan
tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib
dan teratur, nyaman dan efisien, mampu
memadukan moda transportasi lainnya,
menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan,
untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan
stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan
penunjang pembangunan nasional dengan biaya
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk
mewujudkan tujuan dimaksud diatas yang
didasarkan pada asas-asas tersebut, maka
diperlukan Pembinaan Transportasi Jalan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan
dikuasai oleh Negara dan pembinaannya
dilakukan oleh pemerintah. penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan kualitatif, yakni”prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif, ungkapan
aatau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari
orang-orang (subyek) itu sendiri”. Pendekatan ini
langsung menunjukkan setting dan individu-
individu dalam setting itu secara keseluruhan;
subyek  penyelidikan, baik berupa organisasi
ataupun individu. Informan penelitian  Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang,
Kepala Bidang Jalan Kabupaten Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sintang,, Ketua dan Anggota
Komisi B DPRD Kabupaten Sintang yang
membidangi pembangunan. Pengumpulan data
melalui Wawancara, Observasi, Studi
Dokumentasi, Analisis data kualitatif, wilayah
penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN
Arah kebijakan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang, tidak terlepas dari kebijakan
nasional dan regional di tingkat porvinsi
Kalimantan Barat. Sejumlah kebijakan pusat yang
dituangkan dalam bentuk Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan
Keputusan Menteri terkait, sangat menentukan
arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang. Sesuai dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 45 Tahun

2013, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, yang
mana tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal
5 Peraturan Bupati di atas, Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis
di bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan dan
pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang Pekerjaan Umum; Pengawasan
dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum;
Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan
Prasarana Umum bidan Sumber daya air, Bina
marga dan Cipta karya; Pengendalian teknis
Perumahan dan Penataan ruang; Pelaksanaan
Pembinaan di bidang Perumahan dan Penataan
Ruang; Perencanaan Pengendalian teknis bidang
Bina marga, Cipta karya, Sumber daya air dan
Tata ruang; Pengendalian dan Pelaksanaan norma,
standart, pedoman dan petunjuk oprasional bidan
Pekerjaan Umum; Pembinaan UPTD di bidang
Pekerjaan Umum; Pengelolaan administrasi
umum, meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
pengawan, rumah tangga, perlengkapan, humas
dan arsip Dinas Pekerjaan Umum; Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
Pekerjaan Umum; Pelaksanaan evaluasi dan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan
penetapan Kinerja di bidang Pekerjaan Umum;
Penyusunan analisa jabatan; Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Kewenangan Penanganan Pemeliharaan
Jalan

Kewenangan tidak terlepas dari kajian
tentang sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian
sentralisasi adalah pemusatan kewenangan yang
dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan
pengertian desentralisasi adalah penyerahan
wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.
Dalam konteks penguasaan jalan, pemerintah
pusat memiliki kewenangan sentral penanganan
jalan secara umum sesuai dengan penegasan
dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Tentang Jalan, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan
bahwa Penguasaan atas jalan ada pada negara,
dan ayat (2 ) menyebutkan bahwa Penguasaan
oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada pemerintah dan
pemerintah daerah untuk melaksanakan



22. Fokus, Volume 16, Nomor 2,  September 2018, hlm. 17 - 32

penyelenggaraan jalan.  Berdasarkan ketentuan
tersebut, pada hakekatnya kewenangan hanya
dimiliki oleh pemerintah pusat dan
penyelenggaraan jalan bersifat sentralisasi   yang
berstatus jalan nasional yang berada di daerah,
dan pelaksanaannya berdasarkan asas
dekonsentrasi dalam pengertian pelimpahan
wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.
Sedangkan penyelenggaraan jalan yang berstatus
jalan propinsi dan jalan kabupaten dan desa
bersifat desentalisasi dalam pengertian penyerahan
sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah
pusat  kepada pemerintah daerah (pemerintah
Popinsi dan pemerintah Kabupaten),
sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15
penggarisan wewenang pemerintah propinsi dan
Pasal 16 penggarisan wewenang pemerintah
kabupaten.

Keputusan Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah Nomor 376/KPTS/M/12004
tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut
Statusnya sebagai Jalan Nasional, bahwa jalan
nasional yang berada di Kabupaten Sintang
sepanjang 193,56 km. Kondisi jalan nasional
tersebut di Kabupaten Sintang pada umumnya
rusak dan rusak berat. Sesuai Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang
Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan
Propinsi, bahwa ditetapkan jalan Propinsi yang
berada di Kabupaten Sintang  meliputi   Ruas jalan
Sintang-Bongkong   50,39 Km.  Ruas jalan Lintas
Melawi  5,00 Km. Jumlah 55,39 Km. Jalan Non
Status yang telah diusulkan menjadi jalan Propinsi
meliputi. Ruas jalan Sintang-Semubuk 58,70 Km.
Ruas jalan Semubuk-Simpang Ng.Merakai  35,00
Km. Ruas jalan Sp.Ng.Merakai-Ng.Merakai
14,00 Km. Ruas jalan Ng.Mekai-Ng.Kantuk
38,20 Km.  Jumlah  149,90 Km. Kondisi jalan
Propinsi di Kabupaten Sintang pada umumnya
rusak dan rusak berat.

Terjadinya kerusakan jalan Nasional,
jalan Propinsi dan jalan Kabupaten di Kabupaten
Sintang, disebabkan oleh pelanggaran kendaraan
truk angkutan kelapa sawit yang bermuatan
melebihi tonase yang dipersyaratkan sesuai dengan
kelas dan tipe jalan. Disamping itu, kontruksi jalan
Nasional dan jalan Propinsi kurang memenuhi
syarat berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai
jalan arteri dan jalan kolektor dan  pemeliharaan
yang kurang memadai, sehingga secara fungsional
kesinambungan pemanfaatan jalan kurang

maksimal  menunjang kelancaran arus transportasi
masyarakat pengguna jalan. Permasalahan pokok
dalam pelaksanaan penanganan jalan yang
dihadapi adalah sulitnya memadukan antara
program pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
dengan program pemerintah daerah kabupaten
mengenai pemeliharaan jalan nasional dan jalan
propinsi yang berada di daerah Kabupaten sebagai
akibat dari pembagian kewenangan penanganan
jalan yang membatasi gerak kebijakan pemerintah
Kabupaten untuk operasional pemeliharaan jalan
ketika terjadi kerusakan jalan yang memerlukan
penanganan segera, cepat dan mendesak.

Kewenangan penanganan pemeliharaan
jalan  yang berstatus jalan nasional yang berada
di daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan asas
dekonsentrasi dalam pengertian pelimpahan
wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.
Sedangkan penyelenggaraan jalan yang berstatus
jalan propinsi dan jalan kabupaten dan desa
bersifat desentralisasi dalam pengertian
penyerahan sebagian wewenang yang dimiliki
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Permasalahan pokok dalam pelaksanaan
penanganan jalan yang dihadapi adalah sulitnya
memadukan antara program pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi dengan program pemerintah
daerah kabupaten mengenai pemeliharaan jalan
nasional dan jalan propinsi yang berada di daerah
kabupaten sebagai akibat dari pembagian
kewenangan  penanganan jalan  yang membatasi
gerak kebijakan pemerintah kabupaten untuk
operasional pemeliharaan jalan ketika terjadi
kerusakan jalan yang memerlukan penanganan
segera, cepat dan mendesak.

Pola Penanganan  Pemeliharaan Jalan
Pola penanganan jalan secara sentralisasi

merupakan kebijakan pemerintah pusat sesuai
kewenangannya dalam penanganan jalan nasional
baik perencanaan teknis, pelaksanaan dan
pengawasan maupun pengalokasian  anggaran
diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi sebagai perpanjangan tangan
dalam operasional di daerah propinsi berdasarkan
asas dekonsentrasi, sedangkan pemerintah
Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan
dalam penangan jalan nasional dan jalan propinsi
tersebut. Berkaitan dengan penanganan jalan
nasional, Pemerintah Pusat  memiliki kewenangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 Tentang Jalan, disebutkan dalam pasal 14
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ayat (1) bahwa “Wewenang Pemerintah dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan
jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan
nasional”, dan ayat (2) menyebutkan bahwa
“Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum
dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaiamana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan “.

Kewenangan pemerintah pusat dalam
bidang pembangunan jalan umum telah diatur pada
Pasal 31 bahwa pembangunan jalan nasional
meliputi Perencanaan teknis, pemrograman dan
penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan nasional ;
Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional;
dan Pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen jalan nasional. Paradigma pemerintah
pusat dalam penanganan jalan didasarkan pada
pertimbangan bahwa jalan sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional mempunyai peranan
penting dalam menunjang pembangunan nasional.
Kebijakan penanganan jalan dengan pola
sentralisasi ini juga didasari pemikiran bahwa jalan
merupakan prasarana transportasi darat yang
diperuntukan bagi lalu lintas yang berfungsi untuk
mendukung kegiatan ekonomi, kegiatan sosial
budaya, politik dan pertahanan keamanan serta
mendukung perkembangan suatu wilayah atau
kawasan dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Melalui pendekatan
perkembangan suatu wilayah atau kawasan
diharapkan tercapai keseimbangan dan
pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar
daerah dalam memperkokoh persatuan dan
kesatuan nasional serta  memantapkan kondisi
pertahanan dan keamanan nasional.

Dengan demikian pemerintah pusat
mempunyai hak dan kewajiban untuk
menyelenggarakan jalan agar terpenuhi prasarana
jalan yang layak sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang  jalan.
Jalan sebagai suatu prasarana transportasi yang
merupakan unsur penting dalam pengembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
wilayah negara, fungsi masyarakat serta dalam
memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin
terwujudnya jalan yang layak di daerah dan
memenuhi persyaratan pelayanan minimal baik
kualitas maupun kuantitas,  diperlukan upaya yang
terkoordinasi dalam perencanaan umum jalan
maupun perencanaan  teknis konstruksi sesuai
pemanfaatan jalan, demikian pula terhadap

perencanaan anggaran yang sesuai,  ketepatan
waktu, tepat mutu serta kenyamanan dan
keselamatan pengguna jalan diperlukan suatu
perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang
profesional. Kondisi jalan nasional di Kabupaten
Sintang yang sangat memprihatinkan dan belum
mampu mengikuti perkembangan kebutuhan
kehidupan masyarakat, memerlukan penanganan
yang serius dengan political will dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,
sehingga  kondisi jalan dapat memenuhi  standar
dan prosedur  operasional yang benar,  jalan yang
sudah dibangun ataupun direhabilitasi dapat
berfungsi dengan baik dan umur ekonomis jalan
dapat terpenuhi serta standar pelayanan minimal
terhadap masyarakat pengguna jalan dapat dicapai
secara  optimal.

Sebagaimana kebijakan yang telah
diambil tentunya harus di implementasikan melalui
tindakan-tindakan konkrit yang mengarah pada
tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pola pelaksanaan kebijakan penanganan jalan
nasional sama halnya dengan pola perencanaan
yang bersifat sentralistik, pemerintah Kabupaten
tidak dapat menjamah kegiatan penanganan  jalan
yang berstatus jalan nasional dan jalan Propinsi,
walaupun secara kenyataan kondisi jalan tersebut
sedang rusak dan rusak berat. Hal ini hanya
karena terkait dengan masalah kewenangan
masing-masing tingkatan pemerintahan yang
mengakibatkan pelayanan minimal kepada
masyarakat pengguna jalan tidak dapat
dioptimalkan.

Demikian halnya dengan pelaksanaan
penanganan jalan nasional yang ada di Kabupaten
Sintang dapat diukur melalui unsur seberapa baik
pekerjaan dan sejauh mana hasil yang dicapai oleh
pemerintah dan pemerintah Propinsi Kalimantan
Barat. dalam penanganan jalan nasional,
keberhasilan dari program  sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat dimanapun
lokasi jalan yang bersangkutan, hal ini sejalan
aturan undang-undang tentang jalan.  Dengan
demikian Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Propinsi Kalimantan Barat harus  dapat mengambil
langkah-langkah konkrit untuk menindak lanjuti
undang-undang tersebut dengan perencanaan
program yang dapat dilaksanakan untuk
mengatasi persoalan pemeliharaan jalan nasional
secara berkelanjutan sesuai dengan amanah dan
tujuan dari undang-undang tersebut.
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Kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat melalui Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan
manajemen pengelolaan jalan nasional belum
dapat menunjukkan hasil yang maksimal sesuai
harapan masyarakat. Kerusakan-kerusakan jalan
nasional di daerah ternyata masih banyak belum
tertangani secara intensif, sementara Pemerintah
Kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan
terhadap perencanaan teknis, pemrograman dan
penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi pada ruas jalan nasional
dan jalan propinsi.Berdasarkan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  melalui
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan, dalam hal pembangunan,
pengelolaan pemeliharaan serta manajemen jalan
Propinsi dan  jalan Kabupaten dan jalan Desa
dilaksanakan dengan pola desentralisasi, dimana
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
diserahkan kewenangan terhadap perencanaan
teknis, pemrograman dan penganggaran,
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi
pada ruas jalan dalam lingkup kewenangannya.
Wewenang Pemerintah Propinsi telah ditegaskan
pada Pasal 15 ayat (1) bahwa “Wewenang
Pemerintah Propinsi dalam penyelenggaraan jalan
meliputi penyelenggaraan jalan propinsi”.
Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “
Wewenang penyelenggaraan jalan propinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan jalan propinsi “.

Kewenangan pemerintah Propinsi dalam
pembangunan jalan umum ditegaskan pada Pasal
32 bahwa Pembangunan jalan Propinsi meliputi:
Perencanaan teknis, pemrograman dan
penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan Propinsi ;
Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Propinsi;
dan Pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen jalan Propinsi. Pelaksanaan ketentuan
undang-undang tentang jalan tersebut, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 111 Tahun 2005 tentang Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan
Barat, dimana menyebutkan bahwa  Fungsi
Bidang Bina Marga adalah menyiapkan
perumusan Kebijakan Teknis, Fasilatasi
Koordinasi, Pembinaan Teknis serta Perencanaan
Teknis dibidang kebinamargaan.

Wewenang Pemerintah Propinsi dalam
penyelenggaraan jalan propinsi yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan serta
pengawasan  termasuk didalamnya pengelolaan
pemeliharaan jalan tersebut adalah merupakan
tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Propinsi
Kalimantan Barat ini berdasarkan Pasal 15
Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004
yang secara teknis bertanggung jawab terhadap
terlaksananya pembangunan maupun
terpeliharanya prasarana dan sarana bidang
pekerjaan umum serta melaksanakan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai
dengan lingkup bidang tugasnya. Demikian halnya
dalam  pelaksanaan penanganan jalan Kabupaten
dan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor
45 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang, dimana menyebutkan bahwa
Fungsi Sub Binas Bina Marga dan Pengairan
adalah menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis,
Fasilatasi Koordinasi, Pembinaan Teknis serta
Perencanaan Teknis dibidang kebinamargaan dan
pengairan. Kondisi umum jalan kabupaten Sintang
aspal sepanjang 312,20,  batu 55,50, kerikil
126,20 dan tanah 272, 10 km.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten
dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan
Desa yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan serta pengawasan termasuklah
didalamnya pengelolaan pemeliharaan jalan
tersebut adalah merupakan tanggung jawab
sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Sintang
berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang
Jalan Nomor 38 Tahun 2004 yang secara teknis
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
bertanggung jawab terhadap terlaksananya
pembangunan maupun pemeliharaan  prasarana
jalan  serta melaksanakan tugas lainnya sesuai
dengan lingkup bidang tugasnya.  Mengenai tugas
perencanaan teknis jalan merupakan perencanaan
konstruksi jalan yang mampu  memberikan
pelayanan handal bagi sebuah jalan yang memenuhi
standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek
kemudahan pencapaian (aksesbilitas), mobilitas,
kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh
rata-rata. Sasaran pokok pelayanan minimal
terhadap penanganan pemeliharaan jalan adalah
perbaikan kondisi jaringan jalan rusak berat,
rusak, sedang, maupun mempertahankan kondisi
jalan baik, walaupun secara kenyataan dilapangan
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belum menunjukkan hasil yang mampu memenuhi
harapan masyarakat pengguna jalan.

Kondisi permukaan jalan yang beragam
jenisnya seperti aspal, kerikil maupun perkerasan
tanah masih banyak yang rusak dan rusak berat,
serta kondisi geometrik jalan yang tidak sempurna.
Kondisi jalan seperti ini tentunya tidak dapat
berfungsi secara efektif yang mengakibatkan
kesulitan dan terganggunya arus lalu lintas barang
dan jasa yang mempengaruhi terhadap
perkembangan ekonomi masyarakat di daerah.
Penanganan jalan nasional  baik perencanaan
teknis, pelaksanaan dan pengawasan maupun
pengalokasian  anggaran diatur secara sentralistik
oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
sebagai perpanjangan tangan dalam operasional
di daerah Propinsi berdasarkan asas
dekonsentrasi, sedangkan pemerintah Kabupaten
Sintang tidak memiliki kewenangan dalam
penanganan jalan nasional dan jalan Propinsi
tersebut. Pelaksanaan penanganan jalan nasional
yang ada di Kabupaten Sintang dapat diukur
melalui unsur seberapa baik pekerjaan dan sejauh
mana hasil yang dicapai oleh pemerintah dan
pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal pembangunan, pengelolaan
pemeliharaan serta manajemen jalan Propinsi dan
jalan Kabupaten dan jalan Desa dilaksanakan
dengan pola desentralisasi, dimana Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan
kewenangan terhadap  perencanaan teknis,
pemrograman dan penganggaran, pengadaan
lahan, serta pelaksanaan konstruksi pada ruas
jalan dalam lingkup kewenangannya. Demikian
halnya dalam  pelaksanaan penanganan jalan
Kabupaten dan Desa, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan
Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
45 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang, dimana menyebutkan bahwa
Fungsi Sub Binas  Bina Marga dan Pengairan
adalah menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis,
Fasilatasi Koordinasi, Pembinaan Teknis serta
Perencanaan Teknis dibidang kebinamargaan dan
pengairan.

Pembiayaan Program Penanganan
Pemeliharaan Jalan

Anggaran (budget) dijadikan sebagai alat
untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, baik yang

ditangai oleh swasta maupun yang ditangani oleh
pemerintah. Alokasi dana pemerintah tercermin
dalam APBN  sebagai alat untuk mengatur urutan
prioritas pembangunan dengan
mempertimbangkan sasaran yang ingin dicapai
oleh upaya pelaksanaan pembangunan. Pola
APBN merupakan anggaran pendapatan dan
belanja yang seimbang berupa pengeluaran
sebagai belanja aparatur dan belanja publik.
Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan
pembiayaan yang disebut belanja aparatur, dan
pembiayaan pembangunan yang disebut belanja
publik. Anggaraan belanja publik disusun dengan
pola kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritan dan
program-program pembangunan untuk setiap
tahun dengan perencanaan kegiatan sesuai dengan
program sehingga penyediaan biaya dapat terarah
kepada pelaksanaan program yang diperinci
dalam  proyek-proyek.

Kebijakan anggaran untuk penanganan
jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat, Pemerintah  Propinsi berdasarkan
kebijakan nasional untuk jalan Propinsi dan
pemerintah Kabupaten untuk jalan Kabupaten
dan jalan Desa, dimana masing-masing tingkat
pemerintahan memiliki wewenang dan tanggung
jawab dalam penanganan jalan berupa kegiatan
pemeliharaan dan perawatan, peningkatan dan
pembangunan jalan untuk mempertahankan fungsi
dan peranan jalan sesuai dengan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang jalan, ketentuan pembiayaan
pembangunan jalan menjadi tanggung jawab
masing-masing tingkat pemerintahan sesuai dengan
wewenang yang dimiliki, Pemerintah Pusat melalui
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Pemerintah Propinsi melalui
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten melalui kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pada
hakekatnya anggaran belanja daerah merupakan
salah satu alat untuk meningkatkan pelayan publik
dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
tujuan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungh
jawab yang diberikan kepada daerah Kabupaten.
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Anggaran untuk penanganan jalan nasional
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,
pemerintah  Propinsi berdasarkan kebijakan
nasional untuk jalan Propinsi dan pemerintah
Kabupaten untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa,
dimana masing-masing tingkat pemerintahan
memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
penanganan jalan berupa kegiatan pemeliharaan
dan perawatan, peningkatan dan pembangunan
jalan  untuk mempertahankan fungsi dan peranan
jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, ketentuan
pembiayaan pembangunan jalan menjadi tanggung
jawab masing-masing tingkat pemerintahan sesuai
dengan wewenang yang dimiliki, Pemerintah Pusat
melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Pemerintah Propinsi
melalui  kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Pemerintah
kabupaten melalui kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten.

Faktor Yang Bersifat Administratif
Implementasi penganganan pemeliharaan

jalan di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari
hambatan-hambatan yang dihadapi, baik faktor
internal birokrasi pemerintahan, maupun faktor
eksternal yaitu intervensi kepentingan politik.
Identifikasi masalah-masalah yang menjadi
penghambat terhadap implementasi penanganan
jalan dimaksud sebagai faktor internal birokrasi
pemerintahan meliputi unsur-unsur perencanaan,
koordinasi, pengendalian pelaksanaan,
pengawasan, sedangkan  yang dimaksud faktor
eksternal meliputi aspek-aspek pelaksanaan
otonomi daerah yang kurang konsisten,
ketidakjelasan substansi kewenangan,
pembiayaan program tidak berdasakan kebutuhan
daerah. Faktor-faktor internal birokrasi
pemerintahan, beberapa faktor penghambat yang
berasal dari internal birokrasi pemerintahan dalam
implementasi penanganan jalan di Kabupaten
Sintang, dapat digambarkan terjadi dalam
berbagai aspek kegiatan sebagai berikut:
a.  Perencanaan

Dalam mengimplementasikan kebijakan
penanganan jalan diperlukan suatu perencanaan
konprehensip sesuai dengan sasaran yang akan
dicapai. Namun dalam proses perencanaan
dimaksud terdapat hambatan yang dihadapi yaitu
sulitnya memadukan perencanaan program

penanganan jalan nasional, jalan Propinsi dengan
jalan Kabupaten dan Desa sekalipun merupakan
satu kesatuan dalam sistem jaringan jalan, karena
cara pandang masing-masing tingkat pemerintahan
terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Ada tiga
kategori  perencanaan program yang menjadi
perhatian serius dalam   pelaksanaan penanganan
jalan,  yaitu : Perencanaan Kegiatan Tahunan,
Perencanaan Anggaran dan Perencanaan
Pelaksanaan Kegaiatan. Perencanaan  kegiatan
tahunan merupakan perencanaan yang disusun
secara terperinci dan dituangkan dalam bentuk
kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun
anggaran. Perencanaan kegiatan tahunan ini
menghubungkan antara rencana dengan sasaran
yang akan dicapai dengan memperhitungkan
anggaran pembiayaan yang dituangkan kedalam
APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
Oleh karena itu, perencanaan kegiatan tahunan
harus bersifat  operasional sebagai penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang
disusun secara spesifik dengan memperhatikan
skala perioritas dan masukan dari berbagai elemen
masyarakat yang belum terakomodir dalam
anggaran tahun sebelumnya. Perencanaan kegiatan
tahunan juga terkait dengan  kepastian mengenai
pelaksanaan kegiatan dan kepastian pembiayaan,
agar kegiatan penanganan  pemeliharaan jalan
dapat dilaksanakan secara baik  dan berjalan
lancar sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
Hubungan yang erat perencanaan dan
penganggaran (Planning and budgeting) dengan
harapan adanya kepastian penyediaan
pembiayaan. Agar pelaksanaan kegiatan
penanganan jalan Propinsi yang telah direncanakan
dapat berjalan sesuai tujuan serta kebijaksanaan
yang telah menjadi komitmen rencana jangka
panjang maupun jangka pendek bisa
diimplementasikan kegiatannya, maka
penanganan jalan bisa terlaksana.

Penyerasikan antara perencanaan dan
anggaran belanja negara ataupun daerah secara
tahunan yang terpenting adalah menyelaraskan
hubungn antara BAPPEDA dan badan penyusun
anggaran belanja dalam hal ini untuk kegiatan
proyek-proyek APBD yang berada pada Biro
Keuangan pemerintah daerah yang berperan agar
dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
Selain itu, penggunaan anggaran yang seimbang
antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah,
kebutuhan pembangunan serta pelayanan
terhadap masyarakat. Menurut Kasubdin Bina
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Marga, kegiatan implementasi selama ini telah
mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah
daerah Propinsi Kalimantan Barat dimana hal
tersebut dapat kita lihat dari anggaran yang telah
dialokasikan terhadap proyek penanganan jalan
propinsi yang dituangkan dalam DIP proyek setiap
tahunnya terus meningkat, namun karena panjang
jalan yang rusak dan rutinitas perawatan yang
sangat kurang sehingga sampai saat ini masih
sangat terbatas dana yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Bentuk terakhir dan kongkrit
dari perjalanan sebuah mekanisme perencanaan
operasional tahunan adalah perencanaan dan
pelakasanaan program-program yang dituangkan
dalam DIP (Daftar Isian Proyek) berbentuk
proyek-proyek  pembangunan, dalam kaitan ini
penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang
yang merupakan ujung tombak kegiatan yang
mempunyai manajemen tersendiri sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab
kepada Kasubdin Bina Marga serta Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan seterusnya sesuai dengan
jenjang ketentuan. Dalam implementasinya proyek
penanganan jalan propinsi adalah unit yang paling
bertanggung jawab terhadap perencanaan,
pelaksanaan fisik dan keuangan, dan sampai saat
ini merupakan manajemen yang masih baik dan
dipertahankan keberadaannya dalam mencapai
tujuan tertentu (Product goal) dan waktu tertentu
dari sebuah kebijaksanaan.
b.  Koordinasi.

Demikian juga di Kabupaten Sintang,
bahwa kebijakan pembangunan  bidang jalan
kabupaten dan jalan desa dirumuskan secara
koordinatif oleh beberapa Lembaga Perangkat
Daerah. Berkaitan dengan tugas perencanaan
teknis jalan adalah perencanaan konstruksi jalan
yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal,
meliputi aspek kemudahan pencapaian
(aksesbilitas), mobilitas, kondisi jalan,
keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata bagi
masyarakat pengguna jalan. Program penanganan
jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah program
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan,
peningkatan jalan dan penggatian jembatan dan
pembangunan jalan dan jembatan. Penanganan
pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa
secara operasional harus direncanakan dan
laksanakan baik melalui pemeliharaan tahunan,
berkala dan periodik maupun penanganan bersifat
insedentil dalam keadaan darurat seperti bencana
alam tanah longsor dan  banjir yang mengakibatkan
prasarana jalan rusak yang memerlukan
penanganan cepat dan mendesak.

Sasaran pokok  terhadap penanganan
pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten
dan jalan Desa  adalah kondisi jaringan jalan rusak,
rusak berat, maupun mempertahankan kondisi
jalan baik agar tetap berfungsi untuk menunjang
perkembangan kehidupan masyarakat pengguna
jalan.  Sedangkan program pembangunan jalan
mempunyai sasaran pokok untuk membuka jalan
ke daerah atau kawasan terpencil dan terisolir.
Sikap pemanfaatan sangat menentukan kondisi
prasarana jalan tersebut dimana keterlibatan Dinas
Perhubungan dalam kegiatan pemanfaatan
prasarana jalan mengatur ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan ijin beroperasinya
kendaraan yang akan melintasi jalan baik tonase
kendaraan maupun jenis kendaraannya. Sekecil
apapun kerusakan jalan dapat menyebabkan
terganggunya kelancaran berlalu lintas dan
mengganggu kenyamanan serta fungsi jalan
sehingga kegiatan ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat yang menghubungkan antar wilayah
menjadi tertanggu.

Pembinaan serta pengawasan terhadap
penggunaan prasarana jalan adalah tanggung
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
pemanfaat, oleh karena itu Dinas Perhubungan
dalam hal ini Bidang Perhubungan Darat dapat
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah
ada untuk dapat melaksanakannya bersama-sama
dengan institusi terkait dalam rangka pelestarian
dan kesinambungan pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam
menyelaraskan hasil perencanaan dan anggaran
belanja daerah secara tahunan, karena
pengelolaan pemeliharaan jalan Propinsi dibiayai
dari dan anggaran belanaja daerah disini yang
terpenting adalah menyalaraskan hubungan antara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) dan Biro Keuangan Pemerintah
Daerah Propinsi Kalimantan Barat sebagai
penyusun anggaran belanja daerah, dengan
demikian kedua-dua insturusional ini ikut terkait
dalam menentukan kepastian pelaksanaan
pengelolaan pemeliharaan jalan propinsi, dari
sebab itu setiap proyek pemerintah harus
mendapatkan persetujuan bersama.

Pelaksanakan koordinasi diharapkan
dapat masukan-masukan informasi yang
diperlukan mencakup Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Nasional, Propinsi Kabupaten
serta kebutuhan akan prasarana dan sarana
pekerjaan umum yang tentang rencana umum
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proyek, lokasi proyek, data teknis, lingkungan,
serta ekonomi dan budaya sehingga perwujudan
dari rencana yang akan dilaksanakan bisa
mencapai tujuan/sasaran yang tepat, efektif serta
efisen yang dapat dilihat dari produktivitasnya atau
hasil yang dicapai.

Pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan penanganan jalan Propinsi, tingkat
koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dalam hal ini Bidang Bina Marga terhadap
instansi otonomi terkait yang sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi
sebagai Daerah Otonomi diantara bidang
pekerjaan umum antara lain adalah: penetapan
persyaratan untuk penentuan status jalan, kelas
dan fungsi jalan; serta pengaturan dan penetapan
status Jalan Nasional. Dukungan Keputusan
Menteri Permukiman Prasarana wilayah Nomor
376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-
Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan
Nasional, dimana hal ini telah dilakukan koordinasi
dengan barbagai pihak seperti Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kalimantan Barat, Biro Keuangan Pemerintah
Kalimantan Barat, serta dukungan politis dari
Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat telah
berjalan dengan baik, namun perlu dukungan yang
lebih serius dan komitmen yang tinggi terhadap
tujuan dari program ini. Koordinasi mengenai
penanganan jalan propinsi akan dilakukan apabila
terjadi hambatan dalam penyelenggaraan serta
penyelesaian program tahunan, atau program
jangka menengah dan program jangka panjang.
Dalam implementasi koordinasi terhadap
pemanfaatan jalan masih sangat jauh dari harapan,
hal ini diungkapkan oleh staf Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi (Bidang Bina Marga), dimana izin
yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
Propinsi terhadap kendaraan angkutan tidak
sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan,
selain pengawasan terhadap kendaraan angkutan
yang bermuatan lebih masih dirasakan sangat
kurang.
c.   Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan penanganan
jalan propinsi di Kabupaten Sintang, melibatkan
pihak-pihak yang sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab atas terlaksana penanganan jalan
propinsi tersebut adalah: Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Bina Marga,
Proyek Penanganan Jalan Propinsi, serta Unit
Pelaksana Teknis. Dalam melakukan pengendalian
program penanganan jalan propinsi, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum selaku penanggung jawab
program dan juga selaku pengguna anggaran
melakukan pengendalian pelaksanaan proyek
melalui pengawasan yang dilakukannya secara
langsung dan dibantu oleh Bidang Dinas Pembina
dan Pengendalian serta Bidang Bina Marga selaku
penanggung jawab pengendali kegiatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 213 Tahun 2005
tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Kegiatan,
Pembantu Pengendali Kegiatan dan seterusnya,
kepala Bidang Bina Marga bertanggung jawab
terhadap sepenuhnya kepada pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan program atau
kegiatan setiap bidang tugas yang dipimpinnya
terhadap pencapaian target, sasaran, manfaat
kegiatan yang dikendalikannya. Kepala Seksi
Pemeliharaan Jalan selaku pelaksana kegiatan
penanganan jalan propinsi di Kabupaten Sintang,
berdasarkan ketentuan di atas membantu dan
bertanggung jawab sepenuhnya kepada
pengendali kegiatan (Kepala Bidang Bina Marga)
dalam melaksanakan pengendalian kegiatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
yang membawahi Bidang Sumber Daya Air,
Bidang Bina Marga Dan Bidang Cipta Karya yang
bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi Kalimantan Barat, diantara tugas-
tugasnya dapat melaksanakan tugas pemeliharaan
jalan propinsi maupun jalan nasional yang belum
dapat dilaksanakan oleh proyek karena menunggu
proses administrasi. UPT terbentuk pada awal
tahun 2016 dan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh UPT dengan sisten swakelola atau
dikelola langsung oleh UPT tanpa melibatkan jasa
konstruksi, harapan dari terbentuknya UPT
tersebut dapat membantu percepatan
pemeliharaan jalan.
d.   Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan
memantau sistem pelaporan dan hasilnya yang
dapat dianalisa atau dievaluasi, dengan demikian
apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari
program dan pelaksanaan fisiknya, maka dapat
dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara
yang baik dan waktu yang tepat. Sejalan dengan
apa yang telah diungkapkan tersebut diatas
kenyataan pelaksanaan pengawasan terhadap
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proyek penanganan jalan Propinsi telah berjalan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan
dilakukan oleh pihak yang berkompeten seperti
dari atasan langsung dari proyek (pengawasan
interen dinas) maupun yang dilakukan oleh pihak-
pihak eksteren seperti dari Badan Pengawas
Pembangunan Daerah (BAWASDA), untuk
pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan
fisik proyek serta kesesuain program dengan
sasaran efisensi, efektifitas dan kehematan dalam
pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan
juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kalimantan Barat yang lebih
mengarah pada pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam APBD, implementasinya telah
dilakukan baik berupa kunjungan kerja maupun
dalam rapat dengar pendapat, selain dari hal
tersebut diatas pengawasan dari masyarakat
melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga
telah banyak memberikan masukan yang sangat
berarti hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang
Bina Marga.

Kaitannya dengan program penanganan
jalan propinsi di Kabupaten Sintang serta
kesinambungan dan pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan secara
optimal tersebut, maka perlu adanya pemanfaatan
dan pemeliharaan yang optimal pula, baik yang
dilakukan oleh masyarakat pengguna prasarana
jalan maupun dukungan dari Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten, dari beberapa hal
yang telah dikemukan tersebut di atas dapat pula
diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi berfungsinya prasarana jalan
tersebut diantaranya sebagai berikut : kualitas
kontruksi, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Jalan Propinsi yang ada di Kabupaten
Sintang awalnya adalah merupakan jalan yang
menghubungkan kecamatan yang ada dengan
Ibukota Kabupaten yang berbagai kualitas dan
kondisinya pada saat itu, sehingga pada tahun
1986 sampai periode 1997 dilakukan peningkatan
selama 2 (dua) kali serta perubahan status jalan
menjadi Jalan Propinsi yang sebelum status jalan
kabupaten, sejak saat itu tidak lagi pernah
dilakukan perbaikan ataupun pemeliharaan yang
bersifat berkala yang seharusnya dilakukan setiap
7 (tujuh) tahun sekali dan merupakan bagian dari
disiplin dalam perencanaan terhadap yang harus
ditaati.  Apabila tidak dipatuhi akan merupakan
penyebab utama dari kerusakan Jalan Propinsi
selain penyebab yang lain diantaranya adalah
disiplin terhdadap kendaraan angkuta yang

memanfaatkan jalan tersebut, sehingga jalan yang
merupakan sarana transportasi yang dilewati
berbagai jenis kendaraan dan bermacam pula
tingkat ukuran muatan yang memenuhi kendaraan
tersebut sangat mempengaruhi konstruksi jalan,
kualitas konstruksi akan mengalami kerusakan
apabila ketentuan dan syarat-syarat dari suatu
konstruksi tidak dapat dipenuhi.

Pelaksanaan pemeliharaan selama ini
hanya terbatas pada pemeliharaan rutin dengan
dana yang sangat terbatas sehingga ruas jalan
propinsi Sintang - Siduk-Sukadana dan Teluk
Batang sepanjang 132 Km mengalami rusak
memprihatinkan dan Sintang - Siduk - Sungai Kelik
sepanjang 122 Km sebagian besar mengalami
mengalami rusak berat ini disebabkan tidak dapat
terpelihara prasarana dengan optimal. Dalam
implementasi pemeliharaan jalan propinsi di
Kabupaten Sintang telah dibentuk UPT
Kabupaten Sintang, yang diharapkan dapat
menjawab persoalan jalan propinsi di kabupaten
ini, dengan berfungsinya UPT pelaksanaan
pemeliharaaan jalan dapat segera dilakukan
dengan sistem swakelola sehingga dana
pemeliharaan dapat dihemat dan panjang jalan
yang dipelihara lebih panjang.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program
penanganan jalan di Kabupaten Sintang,
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah
membuat program jangka pendek dan program
jangka menengah adalah sasaran antara sebelum
sasaran stratetgi jangka panjang yang merupakan
capaian tujuan pembangunan, Dinas Pekerjaan
Umum (DPU) Propinsi Kalimantan Barat selaku
pelaksana kegiatan dan Badan Perencanaan
pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi
Kalimantan Barat selaku penanggung jawab
program pembangunan wilayah Kalimantan Barat
secara makro dan tersingkronisasi dengan
program yang lain pada instansi pemerintah baik
yang vertikal maupun horizontal serta pihak swasta
yang melakukan investasi di wilayah ini melalui
proyek-proyek pembangunan. Identifikasi
masalah-masalah yang menjadi penghambat
terhadap implementasi penanganan jalan dimaksud
sebagai faktor internal birokrasi pemerintahan
meliputi unsur-unsur perencanaan, koordinasi,
pengendalian pelaksanaan, pengawasan,
sedangkan  yang dimaksud faktor eksternal
meliputi aspek-aspek pelaksanaan otonomi
daerah yang kurang konsisten, ketidakjelasan
substansi kewenangan,  pembiayaan program
tidak berdasarkan kebutuhan daerah.
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Di Kabupaten Sintang, kebijakan
pembangunan  bidang jalan kabupaten dan jalan
desa dirumuskan secara koordinatif oleh beberapa
Lembaga Perangkat Daerah.

Program penanganan jalan Kabupaten
dan jalan Desa adalah program rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan dan jembatan,  peningkatan
jalan dan penggatian jembatan dan pembangunan
jalan dan jembatan. Penanganan  pemeliharaan
jalan Kabupaten dan jalan Desa secara
operasional harus direncanakan dan laksanakan
baik melalui pemeliharaan tahunan,  berkala dan
periodik maupun penanganan bersifat insedentil
dalam keadaan darurat seperti bencana alam tanah
longsor dan  banjir yang mengakibatkan prasarana
jalan rusak yang memerlukan penanganan cepat
dan mendesak. Sasaran pokok  terhadap
penanganan pemeliharaan dan peningkatan jalan
Kabupaten dan jalan Desa  adalah kondisi jaringan
jalan rusak, rusak berat, maupun
mempertahankan kondisi jalan baik agar tetap
berfungsi untuk menunjang perkembangan
kehidupan masyarakat pengguna jalan.
Sedangkan program pembangunan jalan
mempunyai sasaran pokok untuk membuka jalan
ke daerah atau kawasan terpencil dan terisolir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
sampai saat ini belum membentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT), walaupun diperbolehkan sesuai
dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Sintang yang mengatur Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sintang bahwa hal ini disebabkan pertimbangan
kemampuan keuangan daerah.  Pembinaan serta
pengawasan terhadap penggunaan prasarana jalan
adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan masyarakat pemanfaat, oleh karena itu Dinas
Perhubungan dalam hal ini Bidang Perhubungan
Darat dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang telah ada untuk melaksanakannya bersama-
sama dengan institusi terkait dalam rangka
pelestarian dan kesinambungan pemanfaatan hasil-
hasil pembangunan yang telah dilakanakan.

Dengan dukungan Keputusan Menteri
Permukiman Prasarana wilayah Nomor 376/
KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas
Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional,
dimana hal ini telah dilakukan koordinasi dengan
barbagai pihak seperti Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan
Barat, Biro Keuangan Pemerintah Kalimantan

Barat, serta dukungan politis dari Dewan
Perwakilan Daerah Kalimantan Barat telah
berjalan dengan baik, namun perlu dukungan yang
lebih serius dan komitmen yang tinggi terhadap
tujuan dari program ini. Dalam kenyataannya,
bahwa koordinasi mengenai penanganan jalan
propinsi akan dilakukan apabila terjadi hambatan
dalam penyelenggaraan serta penyelesaian
program tahunan, atau program jangka menengah
dan program jangka panjang. Dalam implementasi
koordinasi terhadap pemanfaatan jalan masih
sangat jauh dari harapan, hal ini diungkapkan oleh
staf Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (Bidang Bina
Marga), dimana izin yang dikeluarkan oleh Dinas
Perhubungan Propinsi terhadap kendaraan
angkutan tidak sesuai dengan kemampuan daya
dukung jalan, selain pengawasan terhadap
kendaraan angkutan yang bermuatan lebih masih
dirasakan sangat kurang.

Faktor Yang Bersifat Politis
Dukungan politik yang kondusif dapat

memberikan ruang (sphare) bagi berlangsungnya
proses pelaksanaan penanganan jalan di
Kabupaten Sintang itu sendiri. Dukungan politik
dalam skala regional dapat berupa hubungan yang
harmonis antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta
organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam
masyarakat, untuk tetap memiliki komitmen yang
kuat dalam melaksanankan pembangunan daerah,
dimana dukungan politik yang kuat merefleksikan
legitimasi Pemerintah Daerah dalam proses
pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai pihak legeslatif melakukan fungsi
kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang
diambil pemerintah dengan melakukan
pengawasan terhadap rencana pembangunan
serta hasil-hasil pembangunan yang dilakukan
pemerintah sebagai pihak eksekutif. Undang-
Undang menyebutkan bahwa setiap kebijakan-
kebijakan yang diambil untuk kepentingan publik
harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai patner Pemerintah
Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah dan
pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan
(administrator) daerah yang dijalankan oleh kepala
daerah melalui institusinya dalam hal ini berkenaan
dengan pengelolaan pemeliharaan jalan propinsi,
maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerahlah yang
melakukan wewenang dan fungsi kontrolnya
sebagai pengawasan terhadap penggunaan
keuangan negara melalui penetapan Anggaran
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Belanja Daerah yang mempunyai kekuasaan
hukum yang mengikat.

Proses yang panjang menghantarkan
dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan
untuk terlaksananya pengelolaan pemeliharaan
jalan dengan berbagai cara pendekatan baik yang
bersifat rasional komprehensif, inkrementalis
ataupun pengamatan terpadu, namun pada
akhirnya keputusan politiklah yang akan
mengambil peran sebagai konsekwensi dari
adanya tuntutan-tuntutan baik yang didorong untuk
melakukan sesuatu perbaikan maupun adanya
dorongan kepentingan politis kelompok golongan
tertentu. Pemerintah Daerah mengajukan program
dan pembiayaan pembangunan, maka pada
akhirnya dewanlah yang menentukan apakah
pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan bisa
dilaksanakan, ditunda sementara waktu atau tidak
sama sekali. Penanganan jalan di Kabupaten
Sintang, memang telah banyak mendapatkan
perhatian dari masyarakat, baik yang disampaikan
secara langsung pada Dinas Pekerjaan Umum
selaku penanggung jawab pelaksanaan maupun
yang disampaikan lewat Dewan Perwakilan
Daerah. Hal ini dapat diketahui pada saat
diadakan dengar pendapat antara dengan Dinas
Pekerjaan Umum dan kunjungan kerja DPRD,
sehingga kegiatan pelaksanaan penanganan jalan
propinsi dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan
pelaksanaannya.

Dukungan politik yang kondusif dapat
mendukung berlangsungnya proses pelaksanaan
penanganan jalan di Kabupaten Sintang itu sendiri.
Dukungan politik dalam skala regional dapat
berupa hubungan yang harmonis antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) serta organisasi sosial
kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat,
untuk tetap memiliki komitmen yang kuat dalam
melaksanankan pembangunan daerah, dimana
dukungan politik yang kuat merefleksikan
legitimasi Pemerintah Daerah dalam proses
pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi
dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai pihak legeslatif melakukan fungsi
kontrol terhadap kebijakan-kebijakan
penanganan jalan yang diambil pemerintah dengan
melakukan pengawasan terhadap rencana
pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang
dilakukan pemerintah sebagai pihak eksekutif.
Setiap kebijakan penanganan jalan yang diambil
untuk kepentingan publik harus mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai patner Pemerintah Daerah dalam
merumuskan kebijakan daerah dan pengawasan
atas pelaksanaan kebijaksanaan (administrator)
daerah yang dijalankan oleh kepala daerah melalui
institusinya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.
Kesimpulan dan Saran

Capaian kebijakan penyelenggaraan jalan
umum yang membagi kewenangan dan tanggung
jawab antara pemerintah pusat, pemerintah
propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan
menetapkan status jalan bagi masing-masing
tingkatan pemerintahan merupakan upaya
pemerintah untuk menghasilkan suatu rumusan
terbaik mengenai penyediaan dan
penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan harapan
masyarakat, namun dalam implementasinya
terdapat berbagai faktor yang ikut mempengaruhi,
sehingga sasaran dari kebijakan yang ingin dicapai
belum optimal.Kewenangan penanganan
pemeliharaan jalan, penanganan jalan di
Kabupaten Sintang yang merupakan hak dan
tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah
Kabupaten Sintang sesuai kewenangan masing-
masing tingkatan pemerintahan. Pola penanganan
pemeliharaan jalan, pembagian wewenang
penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas
jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional,
jalan propinsi dan jalan kabupaten dan jalan desa
belum menjadi pola yang tepat dalam upaya
pemecahan persoalan jalan. Yang sangat
memprihatinkan, justeru menimbulkan implikasi
ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab
ketika  kondisi jalan sudah rusak berat yang tuntut
masyarakat untuk segera ditangani. Pembiayaan
program penanganan pemeliharaan jalan, dalam
implementasinya di Kabupaten Sintang
menunjukkan pelaksanaan  yang belum tepat
waktu, tepat mutu dan  kesuaian dana dengan
standar jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum
optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum
ekonomis, biaya operasional pemeliharaan jalan
semakin bertambah besar dan standar pelayanan
minimal penyelenggaraan  jalan belum tercapai
serta  masyarakat pengguna jalan semakin
kesulitan. Faktor yang bersifat Administratif,
penganganan pemeliharaan jalan di Kabupaten
Sintang tidak terlepas dari hambatan-hambatan
yang dihadapi, baik faktor internal birokrasi
pemerintahan, maupun faktor eksternal yaitu
intervensi kepentingan politik. Identifikasi
masalah-masalah yang menjadi penghambat
terhadap implementasi penanganan jalan dimaksud
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sebagai faktor internal birokrasi pemerintahan
meliputi unsur-unsur perencanaan, koordinasi,
pengendalian pelaksanaan, pengawasan,
sedangkan  yang dimaksud faktor eksternal
meliputi aspek-aspek pelaksanaan otonomi
daerah yang kurang konsisten, ketidakjelasan
substansi kewenangan,  pembiayaan program
tidak berdasakan kebutuhan daerah. Faktor yang
mempengaruhi implementasi penanganan jalan di
Kabupaten Sintang ternyata  berasal dari political
will pemerintah untuk melayani kepentingan
masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara
pusat, propinsi dan kabupaten/kota,  sehingga lupa
mengurus penyediaan prasarana jalan yang layak
bagi  kepentingan   masyarakat.  Upaya
pemeliharaan jalan yang ada  belum dapat
terlaksana secara efektif mengembalikan kondisi
jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu
kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini
sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat,
baik jalan dalam kota  maupun jalan luar kota
Sintang membuat masyarakat  kesulitan
transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.

 Disarankan pola penanganan jalan di
daerah, sebaiknya tidak hanya berdasarkan
pembagian kewenangan dengan penetapan status

ruas-ruas jalan, tetapi juga dari segi dimensi
penanganan jalan tersebut yaitu pemeliharaan,
peningkatan dan pembangunan jalan. Kegiatan
pembangunan jalan baru yang dikelompokkan
kedalam jaringan jalan primer menurut
peranannya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor
dan kegiatan peningkatan jalan, baik peningkatan
kualitas konstruksi maupun peningkatan kelas dan
tipe berdasarkan peranan jalan merupakan
tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan
kegiatan pemeliharaan jalan diserahkan kepada
pemerintah kabupaten dengan dukungan dana dari
pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi khusus dan Subdisi Pemerintah
Propinsi yang bersifat Tugas Pembantuan.
Berdasarkan aspek faktor-faktor yang
mempengaruhi Penanganan Pemeliharaan Jalan
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
disarankan memberdayakan lembaga teknis
daerah dengan memberikan kewenangan dan
pembiayaan yang cukup agar dapat melaksanakan
tugas operasional pemeliharaan setiap saat terjadi
kerusakan jalan secara cepat, sehingga kerusakan
jalan tidak bertambah parah yang mengakibatkan
biaya operasonal pemeliharaan semakin tinggi.
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Abstrak: Pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan fenomena kenegaraan
baru di Indonesia dengan sistem pelaksanaan Pilkada Serentak sehingga segala hal yang melandasinya
perlu dibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat
dalam bingkai demokrasi, asas desentralisasi dan partisipasi politik rakyat di daerah. Provinsi Kalimantan
Barat merupakan salah satu provinsi yang ikut dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2018
dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan mulai dari tahap persiapan
sampai pada tahap penyelenggaraan. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17
Juni 2018 secara serentak di seluruh kabupaten  di Provinsi Kalimantan Barat, dengan penetapan hasil
perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 yaitu  H. Sutarmidji, SH.M.Hum. dan
Drs.H. Ria Norsan, MM.MH. Partisipasi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Barat  dalam
pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebesar 75% dari jumlah
pemilih tetap.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemungutan Suara, Pemilihan

Pemilihan umum merupakan salah satu
tonggak penting yang merepresentasikan
kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan
bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa
memberikan peluang adanya pemilihan umum yang
dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh
karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen
terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu
negara telah melaksanakan proses pemilu dengan
baik, transparan, adil, teratur dan
berkesinambungan, maka negara tersebut dapat
dikatakan sebagai negara yang tingkat
kedemokratisannya baik, namun sebaliknya
apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu
atau tidak mampu melaksanakan pemilunya
dengan baik, dimana terjadinya berbagai
kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula
dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Sejak
bergulirnya reformasi pada pertengahan tahun
1987, kehidupan dalam sistem politik indonesia
terus mengalami perubahan dan pergeseran.
Banyak yang mengatakan perubahan dan
pergeseran sebagai terjadinya dinamisasi hubungan
negara-masyarakat (state-civil society). Hal ini
ditandai dengan ditandai negara mulai menunjukan
sikap politik baru yang lebih responsip dan
akomondatif terhadap nilai dan kepentingan
masyarakat. Sementara itu ditengah masyarakat

sipil muncul kekuatan dalam politik baru yang lebih
kritis terhadap kinerja dan kebijakan negara

Partisipasi politik yang merupakan wujud
pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu
hal yang sangat fundamental dalam proses
demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan
politik dan praktik demokratisasi di Indonesia
akan berjalan dengan baik. Perwujudan
demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah
dengan melaksanakan pemilukada di daerah-
daerah. Namun, tidak semua perwujudan
demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih
banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat
bawah yang dapat mempengaruhi proses
pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap
uang (money politic) dapat berdampak pada
menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk
menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika
tidak ada uang, maka golput menjadi suara
mayoritas.

Agenda ke depan bangsa ini tidak bisa
lepas dari  upaya penguatan, partisipasi dan
kemandirian rakyat lewat proses-proses yang
demokratik. Catatan ini penting mengingat
karakter dan kamampuan berdemokrasi rakyat
masih sangat lemah, sementara secara faktual,
rakyat sebenamya hidup di ruang yang sangat
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terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup
di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar
pasca lengsernya rezim orde baru yang kemudian
diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa,
akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental
dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan
berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya
kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap.
Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi
adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional
dalam diri setiap rakyat. Kebebasan yang tidak
didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini
sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan
pada aras politik lokal. Peluang konflik politik
dalam perebutan kekuasaan akan meningkat
seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung
serentak. Di tengah belum menguatnya kesadaran
poitik di level grass root, maka momentum
Pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu
membuka ruang potensi konflik, manipulasi,
money politics, dan intimidasi.

Hal tersebut merupakan salah satu
tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan
maraknya praktek politik uang (money politic)
yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan
pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009)
menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu
faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.
Sedangkan Wahyudi Kumotomo (2009)
menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa
kasus-kasus politik uang merupakan hal yang
jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun
semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan
bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang,
warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para
calon itu menggunakan uang untuk “membeli
suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut
Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini
merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel
politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan
votes (suara) dengan mudah diubah menjadi
sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat
sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh.
Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala
teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Dalam konteks penguatan demokratisasi,
pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk
melakukan pematangan dan penyadaran
berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran
berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju
lajur demokrasi yang benar. Sebagaimana

disampaikan Murray Print (1999), pembentukan
warga negara yang memiliki keadaban demokratis
dan demokrasi keadaban paling mungkin
dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan
kewarganegaraan (civic education). Aktualisasi
dan civic education sebenarnya terletak kepada
tingkat partipasi poitik rakyat di setiap momentum
politik seperti pemilu. Partisipasi politik yang lemah
berakibat pada sebuah realitas politik yang kini
menggejala di permukam dan terkait dengan, era
otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan
politik antara masyarakat sipil dengan lembaga
kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana
kekuasaan lokal (baik unsur birokrasi maupun
legislatif) sering melakukan langkah pengambilan
dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak
selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.
Lembaga kekuasaan politik lokal yang sebagian
besar didominasi kalangan partai politik peraih
suara Pemilu yang lalu seringkali tidak mampu
menjalankan fungsi keterwakilan politik dan kurang
optimal dalam peran sebagai pelayan aspirasi
publik.

Partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan
rakyat secara perseorangan (privat citizen) untuk
mengerti, menyadari, mengkaji, memelobi dan
memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh
pemerntah dengan tujuan mempengaruhi
kebijakan agar aspirasi terhadap kepentingan
mereka. Dari ilustrasi di atas, partisipasi rakyat
bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam
pengertian politik secara sempit-hubungan Negara
dan masyarakat (dalam bingkai governance)-dan
juga politik secara luas-semua bentuk keterlibatan
masyarakat dalam proses berhimpun untuk
mempengaruhi ataupun melakukan perubahan
terbadap keputusan yang diambil partisipasi politik
rakyat sebetulnya adalah tema sentral dan proses
demokratisasi Dalam kerangka inilah masyarakat
bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan
arah masa depan society-nya. Partisipasi pemilih
merupakan salah satu aspek penting demokrasi.
Partisipasi pemilih merupakan taraf partisipasi
politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan
bersifat langsung maupun yang bersifat tidak
langsung guna mempengaruhi kebijakan
pemerintah partisipasi politik sebagai By political
participation we mean activity by private
citizens designed to influence government
decision-making. Participation may be
individual or collective, organized or
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spontaneous, sustained or sporadic, peaceful
or violent, legal or illegal, effective or
ineffective.

Partisipasi politik lebih berfokus pada
kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses
politik, seperti memberikan hak suara atau
kegiatan politik lain yang dipandang dapat
mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh
Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif
lain McClosky (Budiardjo, 1998) dalam
International Encyclopedia of the Social Science
menyatakan bahwa: The term “political
participation” will refer to those voluntary
activities by which members of a society share
in the selection of rulers and, directly or
indirectly, in the formation of public policy
(partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan
sukarela dari warga masyarakat melalui makna
mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan
penguasa dan secara langsung atau tidak langsung,
dalam proses pembentukan kebijakan umum”.
Dalam perspektif pengertian yang generik,
Budiardjo (2008) memaknai partisipasi politik
adalah: Kegiatan seseorang atau kelompok orang
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan
Negara dan secara langsung atau tidak langsung,
mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public
policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti
memberikan suara dalam pemilihan umum
menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu
partai atau kelompok kepentingan, mengadakan
hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah
atau anggota parlemen, dan sebagainya.
Partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal.
Pertama, partisipasi dalam warga masyarat dalam
keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan
hak otonom masyarakat yang tanpa didorong oleh
kekuataan diluar diri individu atau partisipasi
politik tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni
baik oleh aktor maupun pemerintah. Kedua,
partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakan
oleh aktor-aktor politik, sehingganya partisipasi
politik lebih bersifat semu bukan berpartisipasi
dalam keadaan sadar. Keputusan politik
menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga
masyarakat maka warga masyarakat berhak
mempengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan. Maka partisipasi berarti
keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak
mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur tahun 2018 di Kalimantan Barat
menggunakan rancangan penelitian kualitatif.
Pendekatan kualitatif mengarah pada metode
penelitian deskriptif, dimana data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan
angka. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar
dan individu secara utuh, dan mempunyai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
memakai penelitian kualitatif, menggunakan
manusia sebagai alat pengumpulan data utama.
Pada waktu pengumpulan data kehadiran peneliti
di lapangan sangat penting dalam menunjang
pengumpulan data yang valid. Penelitian dilakukan
di Provinsi Kalimantan Barat, Sumber data dalam
penelitian ini adalah Anggota KPUD, Anggota tim
sukses, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat,
dan Masyarakat. Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lain yaitu sember data primer dan sumber
data sekunder. Analisa data dilakukan oleh
peneliti sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh
peneliti sepanjang penelitian dilakukan secara terus
menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam
proses analisa data peneliti menggunakan langkah-
langkah : (1) reduksi data (data reduction), (2)
penyajian data (display data), dan (3) kesimpulan
(conclution drawing verification).Penelitian
kualitatif dianggap lebih sesuai untuk memperoleh
gambaran dan informasi mengenai persepsi, sikap
serta pengalaman penyelenggara pemilu dalam
memahami isu-isu yang berkaitan dengan
partisipasi politik masyarakat  yang berhubungan
dengan pemungutan suara dalam pemilihan
gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, melalui
pendekatan kualitatif diharapkan informasi yang
lebih luas dan detail tentang partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan
dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan
yang terdapat dalam suatu sistem politik negara.
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Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang
didalamnya terdapat sub sistem politik daerah
dalam bingkai sistem negara yang dianutnya.
Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti
terdapat determinasi wilayah pemberlakuan
demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan
demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini
demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari
demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan
rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.
Demokrasi lokal merupakan bagian dari
subsistem politik suatu negara yang derajat
pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan
daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan
subsistem dari demokrasi yang memberikan
peluang bagi pemerintahan daerah dalam
mengembangkan kehidupan hubungan
pemerintahan daerah dengan rakyat di
lingkungannya.  Semenjak era reformasi,
demokrasi yang diusung mengarah pada
demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya
karena banyak pejabat politik yang tidak
melakukan tanggung jawabnya dengan baik,
sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain
memunculkan ketidak percayaan rakyat pada
penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik
ke arah demorasi langsung. Sehingga tidak
mengherankan bila rekrutmen hampir semua
jabatan politik dilaksanakan dalam format
demokrasi yang bergerak pada hubungan state
and society secara langsung. Mulai dari pemilihan
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian
dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan
wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini
merupakan era baru reformasi politik di Indonesia
yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan
Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini
merupakan perkembangan demokrasi yang
mendapat pengakuan dunia karena
keberhasilannya.

Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala
daerah, menjadi momentum yang masih
memberikan pertanyaan besar dalam
pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan
demokrasi partisipatoris yang akan dilakukan.
Betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah
pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik
dari prosdur kerja penyelenggara maupun peserta
dan posisi pemilihnya.  Dari sisi kedaulatan rakyat
daerah, demokrasi lokal dibangun untuk
memberikan porsi yang seharusnya diperoleh
rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit

eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah
memberikan kedaulatan hanya pada legislatif
daerah saja-melalui pemilu legislatif. Maka
merujuk pada konsep trias politica-nya
Montesquieu  pemisahan kekuasaan atas tiga
lembaga negara untuk konteks pemerintahan
daerah terletak pada lembaga eksekutif dan
legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka
yudikatif menginduk pada kelembagan pusat. Hal
ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan
pusat daerah dalam asas desentralisasi.
Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem
pemerintahan dapat dibagi kedalam hirarkhi
demokrasi nasional dan lokal dari tata cara
rekrutmen politiknya.

 Ketidakpercayaan rakyat dan era
reformasi mendorong adanya pilkada langsung.
Hal ini tidak langsung berkatan dengan baik atau
tidaknya demokrasi, karena di negara lain uga
terdapat variasi pelaksanaan demokrasi baik yang
langsung, perwakilan bahkan dengan
appointment. Derajat kepentingannya adalah
terpilihnya pejabata politik yang akuntabel sesuai
dengan needs for achievment rakyatnya. Salah
satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat
partispasi masyarakat, jumlah partisipasi yang
banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika
pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat
rendah tidak dapat membatalkan hasil
Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan
kesadaran politik masyarakat dalam
memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu
daerah. Partisipasi yang lemah berakibat pada
sebuah realitas politik yang kini menggejala di
permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah
yaitu terjadinya kesenjangan politik antara
masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal,
diman. faktor pelaksana kekuasaan lokal sering
melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan
kebijakan politik yang tidak selaras dengan
aspirasi kolektif masyarakat sipil.     

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dam Walikota, kita
dapat membahas adanya perkembangan
demokrasi yang semakin dekat dengan
konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum
ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi
hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya
dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun
demikian secara lebih mendalam masih banyak
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hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah
satu kekhawatiran itu munculnya usaha judicial
review dari komponen masyarakat pada
Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang akan
mengurangi kadar demokrasi yang
dimaksudkan.  Dalam pentahapan
penyelenggraan pilkada langsung ini, dalam UU
No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dam Walikota merunut pada pentahapan
pemilihan legislatiuf dan secara khusus pada
pemilu presiden. Tahapan dimulai melalui
berakhirnya masa jabatan kepala daerah,
kemudian ke pendaftaran pemilih, pendaftaran
calon peserta pilkada, kampanye dan pemungutan
dan pengitungan suara, penetapan calon terpilih
dan pelantikan calon terpilih sebagai pasangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di
dalamnya termasuk sosialisasi tahapan-tahapan
tadi, yang secara garis besar terbagi ke dalam dua
tahapan yaitu tahapan persiapan ana tahapan
pelaksanaan.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah
satu Provinsi yang ikut melaksanakan pemilihan
gubernur dan wakil Gubernur pada tahun 2018.
Hasil penelitian menunjukan bahwa .serangkaian
tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
mulai dari tahapan persiapan seperti perencanaan
program dan anggaran; penyusunan peraturan
penyelenggaraan pemilihan; perencanaan
penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan
dan jadwal pelaksanaan pemilihan; pembentukan
PPK, PPS dan KPPS; Panwas Kecamatan, PPL,
dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan
pendaftaran pemantau pemilihan; dan penyerahan
daftar penduduk potensial pemilih. Serta tahapan
penyelenggaraan yang meliputi pendaftaran bakal
calon; uji public; pengumuman pendaftaran calon;
pendaftaran calon; penelitian persaratan calon;
penetapan calon; pelaksanaan kompanye;
pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara
dan rekapitulasi perhitungan suara; dan penetapan
calon terpilih. Serangkaian tahapan persiapan dan
penyenggaraan berjalan dengan baik sesuai
dengan yang direncanakan.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur
pada tahun 2018 di ikuti 3 pasangan calon yaitu
calon nomor urut 1: Drs. Milton Crosby, M.Si.
dan H. Boyman Harun, SH.;  calon nomor urut 2:
dr. Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot,
M.Pd.; calon nomur urut 3: H. Sutarmidji,
SH.M.Hum. dan Drs.H. Ria Norsan, MM.MH.

Pasangan calon Pemilihan gubernur dan wakil
gubernur pada tahun 2018 semuanya berasal dari
usulan gabungan partai politik  dan tidak ada
pasangan melalui jalur perorangan (independen).
Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan
serempak di 14 Kabupaten, 174 Kecamatan,
2.130 Desa/kelurahan, 11.658 TPS di Provinsi
Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat menetapkan Daftar Pemilih
teetap di 14 Kabupaten yaitu Kabupaten
Mempawah jumlah pemilih 180.258; Kabupaten
Kubu Raya jumlah pemilih 397.925; Kabupaten
Sambas jumlah pemilih 406.875; Kabupaten
Sanggau jumlah pemilih 299.956; Kabupaten
Bengkayang jumlah pemilih 163.379; Kabupaten
Kapuas Hulu jumlah pemilih 169.895; Kabupaten
Kayong Utara jumlah pemilih 75.825; Kabupaten
Ketapang jumlah pemilih 333.629; Kabupaten
Landak jumlah pemilih 262.938; Kabupaten
Melawi jumlah pemilih 150.023; Kabupaten
Sekadau jumlah pemilih 145.533; Kabupaten
Sintang jumlah pemilih 278.499, Kota Pontianak
jumlah pemilih 424.173;  dan Kota Singkawang
jumlah pemilih 147.219.

Hasil pengutan suara pemilihan gubernur
dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat
ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2018 dengan
Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat
Nomor: 96/PL.03.6.Kep/61/Prov/VII/2018
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Batar Tahun 2018,
hasil perolehan suara masing-masing pasangan
sebagai berikut: Pasangan nomor urut 1) Drs.
Milton Crosby, M.Si dan H. Boyman Harun, SH.
Perolehan suara sebesar 172.151 (6,65);
Pasangan nomor urut 2) dr. Karolin Margret
Natasa dan Suryatman Gidot, M.Pd. Perolehan
suara sebesar 1.081.878 (41,78%). Pasangan
nomor urut 3) H. Sutarmidji, SH.M.Hum. dan
Drs.H. Ria Norsan, MM.MH. Perolehan suara
sebesar 1.334.512 (51,57%).

Partisipasi Politik Masyarakat

    Di tengah negara-negara demokrasi,
sangat mungkin Indonesia termasuk negara yang
paling sering menggelar pesta demokrasi. Mulai
dari pemilihan umum kepala Desa (pemilukades),
pemilihan umum kepala daerah (pemilikada)
kabupaten kota/provinsi, Pemilu Presiden



(pilpres), hingga Pemilu legislatif. Jika dikaitkan
dengan luasnya wilayah negeri ini, yang juga diikuti
dengan banyaknya struktur kepemerintahan, pesta
demokrasi itu seakan menjadi acara ritual
demokrasi sepanjang tahun bahkan sepanjang
bulan. Tentunya cukup besar biaya yang mesh
dikeluarkan untuk melangsungkan hajatan ini. Juga
cukup banyak pengalaman demokrasi yang bisa
diperoleh bangsa ini dari pesta rakyat ini.

Pesta demokrasi, apapun bentuknya, tentu
berangkat dari spektrum demokrasi. Pesta ini selau
diawali dengan niatan hendak memenuhi tuntutan
demokrasi. Pesta ini dijalankan berdasarkan
proses-proses dan nilai-nilai demokrasi. Pesta ini
juga diharapkan bisa melahirkan sebuah hasil yang
sejalan dan sesuai dengan kriteria demokrasi.
Dengan demikian pemilukades, pemilukada,
pilpres dan pemilu legislatif adalah pesta-pesta
yang dijalankan untuk dan atas demokrasi.
Semuanya hanya merupakan sarana hanya menuju
demokrasi dan bukanlah sekedar bertujuan untuk
memilih dan melegimitasi pemimpin dan wakil-
wakilnya. Lebih dari itu, untuk mengupayakan
bagaimana agar nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh
subur dan berkontribusi positif bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Tidak dipungkiri, setiap
pesta demokrasi tentu mengimplikasikan adanya
perbedaan pendapat dan sikap di tengah peserta
atau siapapun yang terlibat dalam pesta demokrasi.
Baik antar pemilih, antar yang dipilih, maupun
antara pemilih dan yang dipilih. Perbedaan itu
tentunya merupakan hal yang sah-sah saja, lumrah,
fitrah, bahkan dibenarkan dalam teori demokrasi.
Sebab, demokrasi sejatinya memberikan ruang
yang luas bagi setiap individu dalam
mengekspresikan pendapat dan sikap atas
keputusan bersama yang akan diambil. Ketika
telah lahir kepuasan bersama yang didukung suara
mayoritas dan diasumsikan sebagai keputusan
terbaik, maka menjadi kewajiban bagi setiap
individu yang berbeda pendapat dan sikap itu
untuk menghargai dan mendukung keputusan
tersebut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur
secara  langsung yang akan diselenggarakan  tahun
2018 ini, tidak akan terlepas dari pentingnya
partisipasi politik rakyat. Kalaupun tidak ada
batasan yang jelas bahwa jumlah pemilih yang
menggunakan haknya secara sah sebagai indikator
keberhasilan pemilu tersebut, namun kita bisa
melihat derajat partispasi politik sebagai respon
atas pentingnya rekrutmen politik elit daerah.

Banyak batasan yang diberikan oleh ahli-
ahli politik dalam literatur-literaturnya. Salah satu
definisi Partisipasi politik yang berkaitan dengan
pilkada langsung ini dapat dilihat dari pendapatnya
Miriam Budiardjo (1994) yang menayatakan
bahwa “Kegiatan individu atau kelompok secara
aktif dalam kehidupan politik , memilih pimpinan
negara dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan
publik” sebagai batasan dari partisipasi politik. Hal
senada juga diungkapakan oleh Herbert
McClosky yang dikutip oleh Budiardjo (1994)
yang berkaitan dengan sifat sukarela dan proses
pemilihan penguasa. Keterlibatan secara sukarela
dalam pilkada merupakan indikator positif atau
negatifnya rakyat daerah sebagai warga yang
mempunyai hak politik sebagai voter. Tentu saja
rakyat sebagai waraga negara agar dapat berperan
aktif dalam partisipasi politik perlu terpaan
pendidikan politik dari berbagai agennya. Tanpa
terpaan itu maka sukar untuk mendapatkan kadar
partispasi politik yang baik dalam kerangka
demokrasi.

Bentuk partispasi politik rakyat daerah
dalam pilkada langsung ini dapat dilihat dari
berbagai bentuknya, mulai dari sebagai orang atau
kelompok yang apolitis, pengamat, maupun 
partisipan Seperti pada  pemilu yang lalu maka
akan ada prosentasi rakyat yang apolitis dalam
arti mereka yang  termasuk tak acuh dalam
kegitand an proses politik. Sementara bentuk
pengamat merupakan porsi yang paling banyak,
yaitu mereka yang melakukan pengaruh dalam
proses politik sebatas sebagai anggota organsisasi,
hadir dalam kampanye, dan voter. Sementara
dalam bentuk partisipan, diantaranya rakyat
terlibat sebagai aktivis partai, dan kelompok
kepentingan. Sebagai aktivis, pertisipasi politik
rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki
jabatan-jabatan organisasi/ politik. Sifat sukarela
dan terlibat dalam rekrutmen politik serta
mempengaruhi kebijakan publik merupakan
warna proses politik yang dapat digambarkan
dalam pemilu legisltaif adan pemilu presiden secara
langsung pada tahun 2014 yang lalu. Hal yang sama
juga dapat diprediksikan pada pilkda langsung
tahun 2018 ini. Kenapa ada statemen demikian?
hal ini tidak terlepas dari pengalaman praktis
rakyat dalam pemilu langsung  tadi. Dengan tata
cara dan tahapan yang relatif sama dengan pemilu
presiden diperkirakan partisipasi politiknya juga
tidak jauh berbeda. Namun demikian untuk
menghindari antiklimaks dari partisipasi politik
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rtakyat daerah maka perlu media sosialisasi politik
termasuk di dalamnya pendidikan politik yang
memadai sehingga rakyat daerah akan merespon
dalam bentuk pertisipasi politik yang memadai
baik dari sudut pandang kualitas mapun
kuantitasnya. Partisipasi masyarakat Provinsi
Kalimantan Barat dalam pemilihan gubernur dan
wakil gubernur  langsung tahun 2018 dapat terlihat
dari daftar pemilih yang terdaftar dalam daftar
pemilih tetap sebesar 3.439.580 dan yang
menggunakan hak pilihnya dan dinyatakan suara
sah sebesar 2.587.449 (75%), sehingga 852.131
(25%) pemilih yang tidak menggunakan hak
pilihnya. Partisipasi pemilih dari 14 kabupaten/
kota di Provinsi Kalimantan Barat yakni
Kabupaten Landak merupakan kabupaten/kota
tertinggi tingkat partisipasi pemilihnya sebesar
94% dan Kota Singkawang dengan tingkat
partisipasi pemilihnya terendah sebesar 62%.

Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor
yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan barat pada tahun 2018 adalah (1).
Faktor Perangsang Politik (2). Faktor
Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik
Sosial (4). Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan
Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak
berlangsung tanpa adanya faktor – faktor
pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat
mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik
masyarakat. Peran partai politik sebagai
penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan,
partisipasi dan rekrutmen politik merupakan media
yang sangat efektif dalam memicu partisipasi
politik rakyat daerah. Disamping itu, peran KPU
Provinsi Kalimantan Barat  dalam sosialisasi
tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
langsung juga berpengaruh pada tingkat partisipasi
politik dalam pilkada langsung ini. Terpaan
pendidikan politik dari berbagai agenda dalam
pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang
dilakukan dengan baik akan berdampak pada
kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran
partai politik yang melakukan penjaringan calon
pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan
kebutuhan rakyat dalam menentukan pemimpin
politik daerah, akan menarik minat rakyat daerah
untuk berperan serta. 

Sikap dewasa dalam berdemokrasi
merupakan sikap yang mengindikasikan adanya
kesadaran dan kemauan politik seseorang untuk
mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi. Di dalamnya, persoalan kepatuhan
akan aturan main demokrasi benar-benar
dipegang teguh dan semaksimal mungkin dia
terapkan di dalam setiap peristiwa atau momentum
demokrasi. Tidak terkecuali ketika dirinya
melakoni pemilihan gubernur dan wakil gubernur
sebagai salah satu wujud demokrasi. Karenanya,
seseorang yang memiliki sikap dewasa dalam
berdemokrasi akan selalu menghindarkan diri
bahkan menolak secara tegas cara-cara yang
dinilainya demokratis itu. Kalaupun dirinya berniat
membangun pertisipasi politik warga masyarakat
untuk seide dan sejalan dengan sikap politiknya,
hal itu dilakukan secara santun berdasarkan prinsip
demokrasi. Semua berlangsung dalam suasana
yang kondusif, dialogis, argumentatif, egaliter, dan
berorientasi demi kemajuan bersama.
Kedewasaan berdemokrasi seseorang juga
ditunjukkan dengan kekonsistenannya dalam
membudayakan sikap baik sangkanya
(husnuzhan) kepada pihak lain yang secara
kebetulan tengah berperan sebagai ‘lawan
politiknya’. Berbaik sangka adalah kunci
keberbasilan di tengah upaya dan harapan akan
lahirnya suasana perhelatan politik yang
membebaskan dari fenomena saling mejatuhkan,
memperolok, fitnah, serta ber — black campaig.
OIeh karena itu, kehadiran pandangan dan figur
lawan politik seharusnya disambut potif.
Kehadirannya mesti dinilai membawa potensi
kebaikan. Soal mana yang terbaik, bukanlah
wilayah kita untuk menjustifikasinya. Tetapi
biaranlah publik, melalui pilihan dibilik suaranya,
yang menentukannya. Hal lain yang mencolok
pada seseorang yang memiliki sikap demokrasi
adalah besarnya rasa cinta, rasa persaudaraan
(ukhuwah), kerjasama, dan persatuan dalam
dirinya. Perasaan ini membuat yang bersangkutan
tetap memandang penting kebersamaan dan
kekompakan dengan sesama meskipun di antara
mereka sempat terfragmentasi ke dalam
kelompok-kelompok kekuatan politik dan
dukung-mendukung kekuatan politk tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Serangkaian tahapan pemilihan gubernur
dan wakil gubernur mulai dari tahapan persiapan
seperti perencanaan program dan anggaran;
penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan
tata cara dan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Panwas
Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
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pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk
potensial pemilih. Serta tahapan penyelenggaraan
yang meliputi pendaftaran bakal calon; uji public;
pengumuman pendaftaran calon; pendaftaran
calon; penelitian persaratan calon; penetapan
calon; pelaksanaan kompanye; pelaksanaan
pemungutan suara; perhitungan suara dan
rekapitulasi perhitungan suara; dan penetapan
calon terpilih. Serangkaian tahapan persiapan dan
penyenggaraan berjalan dengan baik sesuai
dengan yang direncanakan. Masyarakat Provinsi
Kalimantan Barat telah berpartisipasi dalam
Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni
2018 dalam rangka memilih gubernur dan wakil
gubernur dan berdasarkan data-data yang ada
jumlah DPT di Provinsi Kalimantan Barat  adalah
3.439.580,dapat dilihat tingkat partisipasi
masyarakat Provinsi Kalimantan Barat cukup
tinggi persentase jumlah pemilih yaitu 75%
(2.587.449) dan sisanya tidak menggunakan hak
pilih 25% (852.131). Dibalik persentase tingkat
partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi politik masyarakat Provinsi Kalimantan
Barat.

Diharapkan sikap dewasa dalam
berdemokrasi merupakan sikap yang
mengindikasikan adanya kesadaran dan kemauan
politik seseorang untuk mematuhi dan menjunjung
tinggi nilai-nilai demokrasi. Di dalamnya, persoalan
kepatuhan akan aturan main dalam pemilihan
gubernur dan wakil gubernur benar-benar
dipegang teguh dan semaksimal mungkin dia
terapkan di dalam setiap peristiwa atau momentun
demokrasi. Pemilukada sebagai salah satu wujud
demokrasi. karenanya, seseorang yang memiliki
sikap dewasa dalam berdemokrasi akan selalu
menghindarkan diri bahkan menolak secara tegas
cara-cara yang dinilainya demokratis itu. Kalaupun
dirinya berniat membangun pertisipasi politik
warga masyarakat untuk seide dan sejalan dengan
sikap politiknya, hal itu dilakukan secara santun
berdasarkan perinsip demokrasi. Semua
berlangsung dalam suasana yang kondusif,
dialogis, argumentatitif, egaliter, dan berorientasi
demi kemajuan bersama. Perubahan terhadap
regulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur
perlu disosialisasi dengan baikoleh KPU sebagai
penyelenggara pemilukada terutama dalam
menggunaan hak pilih bagi masyarakat terutama
pemilih melenial dan pemula.
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Abstrak   : Peningkatan dan pengembangan Sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan telah
dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti bidang ketata usahaan yang mencakup pendidikan
kerasipan dan surat menyurat, bidang pemerintahan mencakup pembuatan surat dan penetuan nomor
surat yang berkenaan dengan pemerintah Kecamatan  serta pengelolaan keuangan menggunakan buku
kas umum (BKU), buku kas pembantu penerimaan, buku kas pengeluaran.Selain itu bidang
kemasyarakatan mencakup tatacara pembuatan laporan kependudukan, pendataan penduduk,
pembuatan surat menyurat seperti surat keterangan memperoleh kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
akta kelahiran, serta surat keterangan miskin (tidak mampu) bagi warga kurang mampu. Camat telah
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.
Pengembangan sumberdaya aparatur telah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kepeminpinan
yang baik dan pemberian motivasi kerja, sarana prasarana serta anggaran.

Kata Kunci:   Peningkatan, Pengembangan, Aparatur

Peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia merupakan suatu peningkatan mutu
keterampilan maupun pendidikan, oleh karena itu,
pemerintah dan swasta terus berupaya
mewujudkannya melalui bidang pendidikan yang
sekaligus merupakan salah satu bidang terpadu
dari pembangunan nasional sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang
Dasar 1945. Sejalan dengan itu Soedijarto (1993:
35) berpendapat bahwa “Tiga misi yang
melatarbelakangi pembangunan nasional di bidang
pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia,
dan mengembangkan dirinya.” Atas dasar itu
maka dilakukan berbagai kebijakan Pemerintah
khususnya program bidang pendidikan yang
diberikan  dalam rangka meningkatkan mutu SDM
Aparatur Pemerintah.

Program ini dilakukan mempercepat
proses pelayanan yang bermutu dan berkualitas
terhadap masyarakat dengan mengupayakan
pemerataan pembangunan di semua sektor.
Namun demikian, harus diakui tidak semua cita-
cita pembangunan tersebut terwujud dengan baik,
bahkan kemungkinan tidak terlaksana. Proses
yang berlangsung selama ini sebagian besar
dinikmati masyarakat perkotaan yang berhadapan
langsung dengan pelayanan yang dibutuhkan.
Sementara itu sebagian masyarakat khususnya di
pedesaan sangat sulit mendapatkan pelayanan

mengingat luasnya jangkauan pelayanan karena
faktor geografis maupun rentang kendali yang
begitu luas mengakibatkan lambatnya proses
pelayanan. Sebagai upaya mengatasinya
pemerintah terus memperbaiki tatanan pemerintah
yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, sebagian kewenangan pelayanan
dan pengaturan pemerintahan dilimpahkan kepada
daerah, dengan maksud mewujudkan pendekatan
pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu dalam
penyelenggaraan pemerintah negara baik faktor
internal maupun faktor eksternal dari masyarakat
dan pemerintah saling mempengaruhi, faktor
eksternal mencakup kondisi dinamis dalam
masyarakat yang membawa berbagai tantang baru
sehingga diperlukan adanya kualitas sumber daya
masyarakat yang semakin baik

Kebijakan penyiapan sumber daya
aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya adalah suatu yang tak terhindarkan
dan suatu keharusan, terutama karena dengan
otonomi daerah itu rakyat mengharapkan hadirnya
Pemerintahan yang lebih berkualitas, mampu
mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan
ekonomi, social dan budaya. Hal ini dapat di capai
melalui optimalisasi fungsi-fungsi pemerintahan
yang berkualitas serta berperan dengan baik
sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan,
maka aparatur selaku subyek atau pelaku harus
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berkualitas. Selain itu sistem pemerintah daerah
dapat berjalan dengan baik apabila aparatur yang
menggerakannya baik pula, tanpa aparatur
pelaksana yang baik tujuan yang diharapkan tidak
akan terwujud.
          Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa
masih terdapat individu pegawai yang kurang
mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
penataran baik formal maupun non formal
terutama, pegawai di tingkat kecamatan yang sulit
mendapatkan informasi sarana dan prasarana
penunjang peningkatan pengembangan aparatur.
Demikian juga halnya dengan para pegawai kantor
Camat silat Hulu, ada sebagian pegawai kantor
Camat Silat Hulu yang tidak pernah mendapat
kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
bahkan proses mutasi jarang dilakukan kecuali
atas permintaan pegawai yang bersangkutan.
Selain itu Camat Silat Hulu belum melakukan
upaya maksimal dalam meningkatkan
pengembangan pegawai khususnya pada tingkat
proses mutasi dan pendidikan, masih ada
beberapa pegawai yang belum mengikuti
pendidikan, pelatihan, maupun mutasi. Hasibuan
(1996:76) “pengembangan sumber daya manusia
adalah proses peningkatan keterampilan teknis,
teoritis, konseptual dan moral  aparatur melalui
pendidikan dan latihan.” Dari kedua pengertian
tersebut dalam konsep pengembangan sumber
daya manusia di satu pihak penekanannya adalah
kepada usaha meningkatkan kemampuan kerja
manusia dalam melakukan berbagai kegiatan
dalam masyarakat, dan pihak lainnya
pengembangan sumber daya manusia
berhubungan erat dengan usaha meningkatkan
taraf hidup seseorang atau masyarakat. Menurut
Sastrohadiwiryo, (2002: 200) bahwa “Secara
konseptual pendidikan adalah segala sesuatu untuk
membina kepribadian dan pengembangan
kemampuan manusia, jasmaniah dan rohaniah
yang berlangsung seumur hidup, baik didalam
maupun diluar sekolah, untuk pembangunan
persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan
selalu ada dalam keseimbangan “.

Pendidikan dalam pelatihan merupakan
dua hal yang hampir sama maksud
pelaksanaannya, namun ruang lingkupnya yang
memberikan karakteristik, kedua kegiatan
tersebut. Pendidikan merupakan tugas untuk
meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap
para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih
menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya,
pendidikan berhubungan menambah pengetahuan

umum dan pengertian tentang sebuah lingkungan
kerja. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk
mengembangkan kemampuan berfikir dari
seorang tenaga kerja. Sedangkan pelatihan
merupakan pendidikan dalam arti yang agak
sempit, terutama dengan intruksi, tugas khusus dan
disiplin, tugas tertentu. Pendidikan dan pelatihan
yang harus di selenggarakan manajemen tenaga
kerja. Selain dimaksudkan untuk mengurangi
problema sebagaimana yang telah dikemukakan
di atas, juga dimaksudkan untuk memperoleh nilai
tambah tenaga kerja yang bersangkutan, terutama
yang berhubungan dengan meningkatnya  dan
berkembangnya pengetahuan, sikap, dan
keterampilan tenaga kerja yang bersangkutan.
Dengan demikian tujuan pendidikan dan pelatihan
yang telah di tetapkan yaitu menciptakan
masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna
yang sebesar-besarnya dapat terwujud. Telah
dikemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan
merupakan salah satu kunci dalam pengembangan
sumber daya manusia (SDM), artinya agar
efektivitas pendidikan dan pelatihan  dapat
terjamin, perlu penanganan yang serius, baik yang
menyangkut sarana maupun prasarana.

Pendidikan dan pelatihan  merupakan
dua hal yang hampir sama maksud
pelaksanaannya, namun ruang lingkup yang
membedakan  karakteristik kedua kegiatan
tersebut. Pendidikan merupakan tugas untuk
meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau
sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat
lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja
mereka. Pendidikan berhubungan dengan
menambah pengetahuan umum dan pengertian
tentang seluruh lingkungan kerja dan masyarakat.
Pendidikan berhubungan dengan menjawab how
(bagaimana) dan why (mengapa), dan biasanya
pendidikan lebih banyak berhubungan dengan
teori tentang pekerjaan. Sekaligus bahwa
pendidikan merupakan suatu usaha untuk
mengembangkan  kemampuan  berfikir seseorang.
Sedangkan pelatihan merupakan pendidikan
dalam arti yang agak sempit, terutama dengan
instruksi, tugas khusus, dan disiplin. Pelatihan
merupakan  suatu proses aplikasi, terutama
terhadap peningkatan kecakapan. Karena itu,
perlu dipelajari bagaimana  caranya melaksanakan
tugas dan pekerjaan. Perlu diakui bahwa
manajemen memiliki peran dan tanggung jawab
yang besar terhadap  penyelenggaraan pelatihan,
sedangkan staf memberikan teknis operasional
untuk membantu lini melaksanakan fungsinya.
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Pelatihan berhubungan dengan efektivitas
pekerjaan individu tenaga kerja dan hubungan
antar tenaga kerja yang dikembangkan merupakan
program untuk memudahkan pencapaian tujuan
perusahaan.
          Menurut sifatnya pendidikan dan pelatihan
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pelatihan
keahlian dan pelatihan kejuruan. Selanjutnya
menurut Terry dalam Satrohadiwiryo (2002: 203)
membagi pelatihan menjadi tiga yakni “(1)
pelatihan sebelum penempatan (Pre-Employment
Training), (2) pelatihan induksi (Induction
Training), (3) pelatihan di tempat bekerja (On
the Job Training)”. Dari pendapat tersebut
menunjukkan bahwa pendidikan dan latihan
sangat kompleksitas dan saling bergantung dan
ketergantungan dalam rangka memberikan
pengembangan wawasan kepada seluruh pelaku
kebijakan, maupun kepada administrator
pemerintahan dan masyarakat sebagai subjek dan
objek dari pendidikan dan pelatihan. Latihan dan
pengembangan penting bagi organisasi untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru,
seperti sosialisasi, latihan dan pengembangan
dapat memperkuat tingkat komitmen para
pengawas pada organisasi, dengan demikian
latihan dan pengembangan dapat mengurungkan
masyarakat untuk  meningkatkan pengetahuan
dan wawasan baik individu maupun kelompok.
Menurut Siswanto, (2002: 200). bahwa
“Pelatihan merupakan bagian pendidikan  yang
menyangkut proses belajar untuk memperoleh
dan meningkatkan keterampilan diluar sistem
pendidikan yang berlaku yang relatif singkat, dan
dengan metode yang lebih mengutamakan praktek
dari pada teori”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa latihan  adalah suatu proses pengembangan
pegawai, baik dalam bidang kecakapan,
pengetahuan, ketrampilan, keahlian maupun sikap
dan tingkah laku pegawai. Pelatihan merupakan
proses membantu tenaga kerja atau masyarakat
untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan
mereka yang sekarang atau yang akan datang
melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran,
tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap
yang layak. Dalam ilmu pengetahuan tentang
perilaku, pelatihan merupakan kegiatan lain dari
staf yang tujuannya yang mengembangkan
kepemimpinan untuk memperoleh efektivitas
pekerjaan individual tenaga kerja yang lebih besar,
hubungan antar individu tenaga kerja dalam

perusahaan menjadi lebih baik, dan penyesuaian
pada susana lingkungan secara keseluruhan.

Tujuan pelaksanaan pelatihan adalah agar
para manejer atau masyarakat mendapat
pengetahuan tentang sikap dan kelakuan tenaga
kerja yang diperlukan agar kondisi perusahaan
efektif. Selain tujuan yang ingin dicapai atas
pelaksanaan pelatihan dalam ilmu pengetahuan,
perilaku ini berhubungan erat dengan fungsi
pelatihan yang berperan luas dalam pengembangan
SDM. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Latihan
dan pendidikan memiliki tujuan yang berhubungan
erat dengan jenis latihan dan pendidikan yang
diadakan. Sastrohadiwiryo, (2002: 198-212),
jenis–jenis latihan dan pendidikan itu misalnya :
Supervisory Training  Latihan ini bertujuan
membantu para penyelia atau pimpinan dalam
menggerakkan, memimpin dan membimbing para
pegawai / bawahan. Dalam latihan ini para peserta
mendapat tugas untuk menjadi seorang instruktur
yang melatih para pegawai. Administrative
Training  Latihan ini bertujuan memberikan
pengetahuan tentang tehnik-tehnik kerja yang
berhubungan dengan pekerjaan kantor.Office
Methed Training  Latihan ini bertujuan melatih
para pegawai tentang cara melakukan pekerjaan
yang bersifat rutin, terutama pekerjaan
kesekretariatan dan ketatalaksanaan (secretariat
and clerical work). Refershing Training  Latihan
penyegaran ini bertujuan memberikan informasi-
informasi mengenai pekerjaan yang sudah dimiliki
oleh pegawai sebelumnya. Meskipun setiap latihan
tersebut mempunyai tujuan berbeda-beda, pada
hakekatnya tujuan latihan dan pendidikan sama
yakni menambah pengetahuan pegawai,
menambah ketrampilan pegawai, mengubah dan
membentuk sikap pegawai, mengembangkan
keahlian pegawai sehingga pekerjaan diselesaikan
dengan lebih cepat dan efektif, hal ini tidak terlepas
dari gaya kepemimpinan yang di terapkan oleh
pimpinan. Menurut Toba (1983:51) “Istilah gaya
kepemimpinan secara kasarnya adalah sama
dengan cara yang dipergunakan pemimpin dalam
mempengaruhi para pengikutnya”. Dari
pandangan tersebut menunjukkan bahwa gaya
kepemimpinan merupakan cara atau perilaku
pemimpin pada saat ia menjalankan
kepemimpinannya, atau pada saat dia
mempengaruhi perilaku bawahannya atau
pengikutnya. Gaya kepemimpinan atau
“Leadership Style” tidaklah berasal dari
pemimpin itu sendiri, tetapi orang lain yang akan
memberikan penafsiran dan menggolongkan gaya
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(Style) kepemimpinan itu (Tambunan, 1992:43).
Jadi dalam hal ini setiap orang mempunyai
pandangan sendiri untuk menyatakan gaya (Style)
kepemimpinan seseorang yang menjabat sebagai
pemimpin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa gaya kepemimpinan (Leadership Style)
menunjukkan cara seorang pemimpin menjalankan
kepemimpinannya, dan bagaimana pula dia
menurut pandangan orang yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil studi kepemimpinan
Universitas Lowa yang dilakukan oleh Lippit dan
White (Dalam Sutarto, 1991:72) mengungkapkan
ada 3 (Tiga) gaya kepemimpinan yaitu:
(1).Autoritharian (Otoriter), (2).Autocratic
(Otokratis), Dictator (Diktator). (3). Democratic
(Demokratis). Laissez-Faire (Kebebasan), Free-
Rein (Lepas kendali), Liberatarian
(Kebebasan).Menurut pandangan beberapa ahli,
ketiga gaya kepemimpinan tersebut merupakan
gaya kepemimpinan dasar. Menurut
Reksohadiprodjo dan Handoko (1992:296)
“Corak atau gaya kepemimpinan (Leadership
Style) seorang pemimpin akan sangat berpengaruh
terhadap efektivitas seorang pemimpin”. Dari
pandangan tersebut menunjukkan bahwa
keberhasilan seorang dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pemimpin dalam berbagai bentuk
organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor gaya
kepemimpinannya yang diterapkannya. Dari
uraian di bahwa gaya kepemimpinan  yang cocok
dan ideal adalah kombinasi gaya-gaya
kepemimpinan yang telah dikemukakan di atas.
Seorang pemimpin harus sanggup memainkan
kepemimpinannya dalam berbagai gaya, ia harus
dapat bertahan dalam segala situasi, dan beralih
dari satu gaya ke gaya yang lainnya sesuai dengan
situasi yang dihadapi dalam organisasi.
Kedarmaan dan Udaya (1991:118) “Seorang
pemimpin yang efektif tidak ditentukan oleh gaya
atau tipe kepemimpinan yang digunakan dalam
memimpin kelompok, tetapi tergantung cara
menerapkan tipe/gaya kepemimpinan pada situasi
yang sesuai”. Menurut Silalahi (2002:314) gaya
kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang
ditampilkan oleh  pemimpin dalam upaya
mempengaruhi bawahan atau pengikut guna
mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya.
Lebih lanjut Silalahi (2002:316) mengatakan studi
kepemimpinan yang mempelajari dimensi perilaku
pemimpin antara lain: (1) Studi Tennenbaum dan
Schmidt; (2) Studi Kepemimpinan Universitas
Lowa; (3) Studi Kepemimpinan Universitas
Michigan; (4) Studi Kepemimpinan Universitas

Ohio; (5) Studi Kepemimpinan Blake dan
Mouton; dan (6) Studi Kepemimpinan Rensis
Lekert.  Studi kepemimpinan yang mempelajari
dimensi perilaku pemimpin tersebut memang telah
di akui oleh para ahli administrasi, dan banyak di
gunakan sebagai bahan referensi penelitian
mengenai kepemimpinan.
        Gaya perilaku kepemimpinan yang
diutarakan di atas, lebih menekankan hubungan
antara pemimpin dan organisasi yang di pimpinnya,
serta hubungan antara bawahan dengan pemimpin.
Hubungan tersebut meliputi kegiatan perencanaan,
pengorganisasian pengendalian koordinasi antar
pimpinan dan bawahan. Penetapan gaya
kepemimpinan otoriter dapat mendatangkan
keuntungan antara lain berupa kecepatan serta
ketegasan dalam pembuatan keputusan dan
bertindak sehingga untuk sementara produktivitas
dapat naik, tetapi penerapan kepemimpinan gaya
otoriter dapat menimbulkan antara lain berupa
suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan
sehingga dapat mengakibatkan lebih lanjut
timbulnya ketidakpuasan. Dalam hal ini Agarwal
dalam modul UT (1999:103)  berpendapat bahwa
penerapan kepemimpinan gaya otoriter
mengakibatkan moral yang rusak, meniadakan
inisiatif menimbulkan permusuhan agresifitas,
keluhan, absen, pindah dan tidak puas. Seorang
pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang
menganggap organisasi sebagai milik pribadi,
mengindentikan tujuan pribadi dengan tujuan
organisasi, menganggap bawahan sebagai alat
semata-mata, tidak mau menerima kritik dan
saran, terlalu tergantung kepada kekuasaan
formalnya serta dalam tindakan penggerakannya
sering mempergunakan unsur paksaan dan punitif.
Dari sifat-sifat tersebut di atas jelas terlihat bahwa
gaya kepemimpinan yang demikian tidak tepat
untuk satu organisasi modern dimana hak-hak
asasi manusia yang bawahan itu harus dihormati.
Yang dimaksud dengan seorang pemimpin yang
bergaya militeristis berbeda dengan seorang
pemimpin militer.
          Seorang pemimpin yang bergaya militeris
ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat
dalam menggerakan bawahan menggunakan
sistem perintah yang identik dengan kekerasan,
bergantung kepada pangkat dan jabatannya,
senang kepada formalitas yang berlebihan,
menuntut disiplin yang tinggi dan kaku, sukar
mengkritik bawahan serta menggemari upacar-
upacara untuk berbagai kegiatan. Kepemimpinan
menurut teori ini berdasarkan perintah-perintah
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dan pemaksaan, serta tindakkan yang agak
arbitrer dalam hubungan antara pemimpin dan
pihak bawahan. Pemimpin disini, cenderung
mencurahkan perhatian sepenuhnya atas
pekerjaan. Ia melaksanakan pengawasan seketat
mungkin dengan maksud agar pekerjaan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Kepemimpinan gaya demokratis adalah
kemampuan mempengaruhi agar bersedia bekerja
sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan cara berbagai kegiatan yang akan
dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan
bawahan. Penerapan kepemimpinan gaya
demokratis dapat mendatangkan keuntungan
antara lain berupa keputusan serta tindakan yang
lebih objektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki serta
moral yang tinggi. Pengetahuan tentang
kepemimpinan telah membuktikan bahwa gaya
kepemimpinan yang demoktratislah yang paling
tepat untuk demokrasi modern, karena dalam
proses menggerakan bawahan selalu bertitik tolak
dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk
yang mulia di dunia, selalu berusaha
mengsinkronisasikan kepentingan dan tujuan
organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi
dari para bawahannya, ia senang menerima saran,
pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya,
selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam
mencapai tujuan, dengan ikhlas memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada
bawahannya untuk berbuat, selalu berusaha untuk
menjadikan bawahannya lebih sukses dan
berusaha mengembangkan kapasitas diri
pribadinya sebagai pemimpin. Namun bagi bangsa
Indonesia, gaya kepemimpinan yang ideal adalah
gaya kepemimpinan demokratis, karena sangat
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai idealisme
bangsa Indonesia. Gaya Kepemimpinan Laissez-
Faire (Kebebasan), Free-Rein (Lepas Kendali),
Liberatarium (Kebebasan).
             Penerapan pemimpin gaya Leissez-Faire
dapat mendatangkan keuntungan antara lain para
anggota atau bawahan dapat mengembangkan
kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan jenis
ini juga membawa kerugian organisasi antara lain
berupa kekacauan, karena tiap-tiap pejabat yang
bekerja menurut selera masing-masing dalam
melaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi
yang bergerak dibidang pemerintahan.
Seorang pemimpin harus memberikan kebebasan
seluas-luasnya kepada para pengikutnya
(bawahannya) dalam hal menentukan aktivitas-
aktivitas mereka. Ia tidak berpartisipasi, apabila

hal tersebut dilakukannya, maka partisipasi itu
hampir tidak berarti. Approach ini merupakan
kebalikan langsung teori otokratis. Kelompok-
kelompok Laissez-Faire, cenderung membentuk
pemimpin-pemimpin formal.

Kepemimpinan dibutuhkan oleh manusia
karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-
kelebihan tertentu pada manusia. Maksudnya di
satu pihak manusia terbatas kemampuannya untuk
memimpin, sementara dilain pihak ada orang yang
memiliki kelebihan kemampuan untuk memimpin.
Dari keadaan inilah maka timbul akan kebutuhan
akan seorang pemimpin. Pemimpin merupakan
salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok
dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi
dalam suatu organisasi. Kreativitas seorang
pemimpin dalam menjalankan wewenangnya,
sangat menentukan keberhasilan organisasi yang
hendak di capai. Kepemimpinan merupakan
faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi
prestasi organisasi, karena kepemimpinan
merupakan aktivitas utama di mana, melalui
kegiatan kepemimpinan tujuan organisasi dapat
di capai. Menurut Louis A. Allen (dalam Nawawi,
2001:225) bahwa setiap organisasi kerja termasuk
juga lembaga-lembaga pemerintah, setiap
pimpinannya berkewajiban menggerakkan dan
mengarahkan semua personal atau pegawai agar
mewujudkan volume atau beban kerja masing-
masing. Sejalan dengan pendapat itu Nawawi
(2001:225) mengatakan sebagai berikut:
Kepemimpinan adalah tindakan atau perbuatan
diantara perseorangan dan kelompok yang
menyebabkan baik orang seorang maupun
kelompok bergerak kearah tujuan tertentu.
Kepemimpinan tampak dalam proses dimana
seseorang mengarahkan, membimbing,
mempengaruhi, dan atau mengawasi pikiran-
pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain.
Toha (1993:1) mengatakan suatu “organisasi akan
berhasil atau gagal ditentukan oleh kepemimpinan
itu sendiri, karena begitu pentingnya peranan
kepemimpinan dalam suatu organisasi mencapai
suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
Menurut Siagian (1983:24) mengartikan
kepemimpinan sebagai kemampuan dan
keterampilan seseorang yang menduduki jabatan
sebagai pemimpin satuan kerja untuk
mempengaruhi perilaku orang lain terutama
bawahannya, untuk berpikir dan bertindak
sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang
positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam
pencapaian tujuan organisasi.
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Berdasarkan pengertian di atas
menggambarkan bahwa kepemimpinan adalah
merupakan kegiatan pemimpin untuk
mempengaruhi orang lain atau bawahannya dalam
berbagai situasi dan kondisi agar bersedia dengan
ikhlas baik secara bersama-sama atau secara
perorangan, melaksanakan tanggung jawabnya
terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan.
Dengan demikian kepemimpinan merupakan
sebuah proses memberi arti (pengarahan yang
berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang
mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha
yang diinginkan untuk mecapai sasaran. Teori
kepemimpinan menurut Gitosudarmo dan Sudita
tersebut, merupakan teori yang dikembangkan dari
tahun 1940-an. Teori mencakup sifat atau
karakteristik individu pemimpin, perilaku
pemimpin dalam memimpin bawahannya,
kemudian situasi yang dihadapi oleh pemimpin
serta tugas seorang pemimpin sebagai pengolah
informasi. Menurut Hasibuan (2001 : 216) bahwa
motivasi berasal dari bahasa latin mavere, yang
berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi
berkaitan erat dengan pemikiran hedonisme.
Hedonisme merupakan hasil karya para filosof
yunani kuno, sebagai usaha untuk menjelaskan
apa yang disebut dengan motivasi. Menurut Toha
(2001 : 177) “konsep hedonisme ini menyatakan
bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan
mencari keenakan dan kesenangan dan
menghindari ketidak enakan dan kesusahan”.
Sejalan dengan pendapat Hasibuan, menurut
Winardi (2001 : 1), “istilah motivasi (motivation)
berasal dari perkataan bahasa latin movere, yang
berarti “menggerakkan’ (to move)”. Motivasi
diberikan oleh pimpinan kepada bawahan atau
pengikut. Motivasi dengan tujuan utama untuk
menggairah kerja bawahan, agar bawahan mau
bekerja dengan giat untuk mencapai hasil kerja
yang optimal dengan memberikan semua
kemampuan dan keterampilannya untuk mencapai
tujuan organisasi.

Menurut Toha (2001 : 180) bahwa
“motivasi Perilaku manusia itu hakikatnya adalah
berorientasi pada tujuan dengan kata lain bahwa
perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang
oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan.
Satuan dasar dari setiap perilaku adalah kegiatan.
Sehingga dengan demikian semua perilaku itu
adalah serangkaian aktivitas-aktivitas atau
kegiatan-kegiatan”. Pengertian motivasi yang
disebutkan oleh Hasibuan maupun Winardi serta

pendapat Thoha tersebut menjelaskan bahwa
setiap tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh
manusia itu senantiasa memiliki tujuan tertentu,
motivasi pimpinan dapat merangsang gairah kerja
bawahannya. Menurut Winardi (2001 : 6) bahwa
motivasi adalah “suatu kekuatan potensial yang
ada dalam diri seorang manusia, yang dapat
dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan
oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya
berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-
moneter, yang dapat mempengaruhi hasil
kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal
mana tergantung pada situasi dan kondisi yang
dihadapi orang yang bersangkutan. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas :
2001) pengertian dari motivasi yakni “Motivasi
adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan usaha
yang dapat menyebabkan seseorang atau
kelompok orang tertentu tergerak melakukan
sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan
perbuatannya. Pendapat tersebut merupakan
dorongan atau rangsangan yang timbul pada diri
seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar
untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai
suatu tujuan. Motivasi bawahan diperlukan sebab
dengan adanya semangat kerja, maka seluruh
pekerjaan akan dikerjakan dengan sebaik
mungkin dan dalam waktu yang cepat, sehingga
tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan diharapkan
akan dapat tercapai.

            Menurut Gitosudarmo dan Sudita
(2002 : 29) berpendapat bahwa teori motivasi
pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu : “(1)
Teori kepuasan (Content Theories) Teori
kepuasan tentang motivasi berkaitan dengan faktor
yang ada dalam diri seseorang yang
memotivasinya. Teori kepuasan berkaitan dengan
faktor-faktor yang membangkitkan atau memulai
perilaku. (2) Teori proses (Process Theories)
Teori proses berkaitan dengan bagaimana
motivasi itu terjadi/bagaimana perilaku itu
digambarkan. Teori proses berkaitan dengan
perilaku digerakkan, diarahkan, didukung/
dihentikan. Selanjutnya untuk dapat meningkatkan
pengembangan sumber daya manusia yang
berkualitas harus di dukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana
yang dimaksud adalah ketersediaan peralatan yang
diperlukan untuk mendukung dalam proses
pencapaian tujuan. Peralatan Menurut Handoko
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(2002:97) adalah setiap benda atau alat yang
dapat dipergunakan untuk memperlancar
pekerjaan atau kegiatan lembaga pemasyarakatan
seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, dan
transportasi. Ini diperlukan karena organisasi
pemerintah yang serba kompleks memerlukan
alat-alat yang serba praktis dan efisien. Peralatan
yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi keuangan, serta kecakapan aparatur yang
menggunakannya.

             Sarana penting bagi pencapaian
tujuan manusia, tetapi kemampuan dan keahlian
yang dimiliki sumber daya manusia yang ada tidak
akan banyak manfaat dan hasilnya jika tidak
ditunjang oleh sumber daya yang lain, salah
satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai. Selanjutnya menurut Manullang
(2005:5) untuk mencapai tujuan, para pimpinan
menggunakan “Enam M, dengan kata lain, sarana
atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah
men, money, materials, machines, methods,
dan markets, kesemuanya disebut sumber daya”.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka
pengembangan sumber daya aparatur juga tidak
terlepas dari anggaran. Sukses tidaknya kegiatan
sangat ditentukan oleh dana yang memadai.
Menurut Reksohadiprojdjo (1992:141): “ suatu
organisasi dari dalam menjalankan kegiatanya
tentu diperlukan dana “.  Menurut Sumirat (2002
: 11 ), bahwa anggaran adalah “Suatu rencana
yang disusun secara sistematis yang meliputi
seluruh kegiatan pemerintahan, yang dinyatakan
dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk
jangka waktu tertentu yang akan datang.” Oleh
karena itu sering dijumpai terdapat  program atau
kebijakan yang telah ditetapakan oleh pemerintah
tidak dapat diimplemetasikan secara konsisten
dan konsekuen sesuai dengan yang telah
ditentukan sebelumnya, karena kurangnya
dukungan pendanaan. Jadi dapat dikatakan
pendanaan merupakan salah suatu unsur yang
sangat penting bagi terselenggaranya suatu
kegiatan secara optimal di lapangan.

Dalam pengembangan aparatur
pemerintah yang di diselenggarakan oleh negara,
sumber pendanaannya berasal dari APBN dan
APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan
semakin besarnya anggaran yang dimiliki
organisasi akan mempengaruhi organisasi itu
sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran
akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya
kegiatan-kegiatan organisasi yang mungkin akan
menyebabkan harus disesuaikannya kembali

kegiatan-kegiatan. Beberapa kegiatan yang akan
terpengaruh adalah kegiatan penarikan,
pengembangan, penggajian, dan putusan
hubungan kerja. Pada dasarnya beban anggaran
yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat
membantu mempererat kerja sama, memperjelas
kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi
juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih
baik dalam mencapai tujuan diantara para manajer
dan bawahannya. Menurut Mulyadi (dalam
Sumirat 2002: 438), “anggaran disusun oleh
manajemen dalam jangka waktu satu tahun untuk
membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang
di perhitungkan”. Dengan anggaran, manajemen
mengarahkan jalannya kondisi organisasi. Tanpa
aggaran, dalam jangka pendek organisasi akan
berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber
daya yang tidak terkendali (at any cost). Menurut
Sumirat (2002 : 14) anggaran mempunyai empat
unsur, yaitu : Rencana, yaitu suatu penentuan
terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang
akan dilakukan di waktu yang akan datang,
Meliputi, yaitu mencakup semua kegiatan yang
akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang
ada dalam organisasi; Dinyatakan dalam unit
moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat
diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan
yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang
berlaku di Indonesia adalah unit rupiah; Jangka
waktu tertentu yang akan datang yaitu
menunjukkkan bahwa anggaran berlaku untuk
massa yang akan datang. Ini berarti apa yang
dimuat di dalam anggaran adalah taksiran-taksiran
tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan
dilakukan dimasa yang akan datang.
            Sejalan dengan hal tersebut di atas,
anggaran merupakan hasil kerja (out put) terutama
berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan
di waktu yang akan datang. Karena suatu anggaran
merupakan hasil kerja (out put), maka anggaran
dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang
disusun secara teratur dan sistematis. Untuk dapat
menjalankan suatu kegiatan pada organisasi
maupun instansi baik pemerintah maupun swasta
tentu memerlukan pendanaan yang memadai.
Pendanaan umumnya disusun dalam bentuk
anggaran kegiatan. Demikian juga halnya dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan
dana anggaran yang cukup memadai.
Menurut Sumirat (2002:97) “kunci
pengganggaran dapat dilihat pada tahap : 1)
mengestimasi tingkat sumber daya manusia dan
pembelian; 2) mengestimasi biaya pengeluaran dan
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tersedianya sumber daya manusia”. Dari pengertian
di atas dapatlah diketahui bahwa kunci
pengganggaran mengestimasi tingkat sumber daya
manusia dan pembelian; mengestimasi biaya
pengeluaran dan tersedianya sumber daya
manusia. Alasan-alasan pentingnya penganggaran
dalam implementasi untuk mengetahui biaya apa
saja yang akan digunakan dalam suatu program
atau kegiatan, dan untuk dapat menjalankan suatu
kegiatan pada organisasi maupun instansi baik
pemerintah maupun swasta tentu memerlukan
pendanaan yang memadai.

METODE PENELITIAN
           Sehubungan dengan tujuan penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif
yaitu suatu penelitian yang menekankan pada
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan melukiskan keadaan subjek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang
nampak atau sebagaimana adanya. Menurut
Nawawi (2003: 63) “Metode deskriptif adalah
sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan
keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang,
lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
Pada saat ini penggunaan metode deskriptif dalam
penelitian tidak hanya sekedar terbatas pada
penemuan fakta seadanya, tetapi diiringi dengan
analisis data secara kualitatif yaitu suatu penelitian
yang mengumpulkan data dan fakta-fakta dengan
tuntas dari orang-orang yang diamati. Penelitian
ini merupakan sebagai usaha untuk merencanakan
kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas
tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan
dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya
masing-masing.

Menurut Moleong (2000:245) bahwa
“subjek penelitian ini adalah  yang dipilih dengan
pertimbangan yang bersangkutan menguasai
persoalan dan informasi yang sedang di teliti, dan
mau memberikan data yang di perlukan sesuai
dengan ruang lingkup penelitian”. Subjek penelitian
ditetapkan dengan teknik porposive sampling
(sampel bertujuan),  subjek penelitian dalam
penelitian ini Camat,  Kepala Sub Aparatur dan
Umum, Pegawai Kantor Camat.  Alasan
dalam pemilihan subjek penelitian adalah yang
bersangkutan mengerti, mengetahui dan
memahami masalah proses pengembangan
pegawai dilingkungan Kantor Camat Silat Hulu,
sehingga memudahkan untuk mendapatkan data

dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang di gunakan teknik
wawancara, teknik observasi, studi dokumentasi.
analisis data memperlakukan data empiris kedalam
suatu bentuk yang dapat diinterprestasikan dan
dapat pula memberikan kejelasan sebagai
jawaban atas pemecahan masalah. Penelitian ini
dilakukan pada Kantor Camat Silat Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu.

HASIL PENELITIAN
Pengembangan Sumber Daya Apaparatur

pemerintah Kecamatan melalui bidang pendidikan
pelatihan seperti ketatausahaan mencakup
pendidikan kerasipan, bidang pemerintahan
mencakup mekanisme pembuatan surat dan
penetuan nomor surat yang berkenaan dengan
pemerintah Kecamatan  serta mekanisme
pengelolaan keuangan dan penyusunan struktur
pertanggung jawaban (SPJ) keuangan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Bidang
kemasyarakatan mencakup tatacara pembuatan
laporan kependudukan, pendataan penduduk,
mekanisme pembuatan surat menyurat seperti
surat keterangan meperoleh kartu tanda
penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, serta
surat keterangan miskin. Mekanisme pembuatan
pengajuan bantuan yang berkenaan dengan
kesejahteraan masyarakat seperti pengajuan
bantuan bibit bidang pertanian, perkebunan dan
perikanan. Camat dalam menjalankan tugas
pemerintahan dimulai dengan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan sehingga tujuan
organisasi dapat berjalan dengan baik. Tugas-
tugas yang dijalankan cenderung bersifat instruksi
bahkan sering terjadi kekeliruan dalam pelimpahan
kewenangan tersebut, hal ini di sebabkan
keterbatasan personil di kantor sehingga sulit
mencari personil yang sesuai dengan skill yang
dinginkan. Pengembangan aparatur sudah
dilakukan dengan baik, kecenderungan
pengembangan aparatur masih belum maksimal
karena adanya pekerjaan lain yang bersifat lebih
mendesak dan mengikat. Upaya membimbing dan
mengarahkan bawahan perlu peningkatan
dilakukan oleh Camat sebagai pimpinan agar
mengarah pada pelayanan dan kepentingan
masyarakat. Hal ini didukung dengan Keputusan
Bupati dalam menjalankan pemerintahan harus
lebih mengedepankan kepentingan rakyat selaku
pemberi kuasa tersebut. Kekuasaan Camat akan
terlihat dari kemampuan menjalankan hak,
wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan



pemerintahan yaitu menyelenggarakan rumah
tangga sendiri dan menyelenggarakan pertanggung
jawaban di bidang pemerintahan terutama dalam
hal sosial kemasyarakatan dan urusan umum
pemerintahan termasuk ketentraman dan
ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menumbuh
kembangkan semangat gotong royong sebagai
sendi utama fungsi manajemen pemerintahan,
beberapa permasalahan pembangunan yang
muncul ke permukaan cenderung langsung ke desa
sehingga Camat ada kecendrungan hanya
mengetahui saja contoh ADD (Alokasi Dana
Desa.

 Disisi lain Camat melaksanakan
pengembangan aparatur terlaksana dengan baik
karena adanya kerjasama Camat dengan seluruh
jajaran pemerintahan Desa. Dalam menjalankan
tugas dan fungsi Pemerintahan Desa ternyata
organisasi dilihat secara struktur telah terpenuhi
dengan baik sesuai Peraturan Pemerintahan Desa.
Dilihat pada seksi-seksi yang tercantum dalam
struktur tersebut telah terisi sesuai kebutuhan
organisasi. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber
daya manusia yang ada sesuai kebutuhan
organisasi. Dalam pelaksanaan tugas ternyata juga
tidak semua penjabaran tugas diberikan kepada
bawahan akan mengalami hambatan dalam
melaksanakannya. Hal ini menunjukkanya masih
dituntut kreatifitas masing-masing individu untuk
mencari atau belajar memahami tugasnya masing-
masing. Tingkat pendidikan ternyata juga sangat
mempengaruhi pemahaman individu terhadap
tugas yang dijalaninya.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa
ada tiga aspek yang harus dimiliki aparatur
pemerintahan Kecamatan diantaranya bidang tata
usaha, bidang pemerintahan, dan bidang
kemasyarakatan. Seorang aparatur pemerintahan
Kecamatan harus didukung dengan pendidikan
formal seperti prajabatan, pemantapan kerja dan,
lokakarya, seminar. Proses pengembangan
sumberdaya aparatur merupakan upaya
pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
khususnya aparatur pemerintahan kecamatan
melalui pendidikan formal. Melalui pelatihan yang
bersifat fungsional yang berdasarkan tugas dan
fungsi pada kantor, disamping itu didukung pula
dengan pelatihan yang bersifat struktural pelatihan
ini dilakukan berdasarkan penjejangan dalam
pelaksanaan tugas pada suatu jabatan.
Selanjutnya bidang pengembangan aparatur selalu
memberikan kesempatan kepada aparatur

pemerintahan   yang memiliki prestasi untuk
mengikuti berbagai pelatihan baik secara fungsional
maupun secara struktural dengan maksud untuk
menambah wawasan para pegawai tentang
berbagai permasalahan dan perkembangan di
masyarakat, disamping itu pula pelatihan yang
diikuti oleh pegawai tidak semuanya dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi dilaksanakan
instansi-instansi lain dan Organisasi Profesi
lainnya. Hal ini dimaksud agar seorang aparatur
memahami tujuan yang hendak dicapai, terampil
menyusun program pelayanan publik dengan
dimaksud agar seorang aparatur terampil dalam
mengemas dan menyusun serta merumuskan
bahan kebijakan pemerintahan.
             Selain itu hal ini dapat dilihat dari
Pernyataan Responden Tentang Penjelasan Tugas-
Tugas Kelompok oleh Pimpinan dapat dijelaskan
bahwa Camat telah menjelaskan tugas-tugas
kelompok, kondisi ini dapat dikatakan bahwa
sebagian besar tugas-tugas kelompok dijelaskan
oleh Camat selaku pimpinan. Selanjutnya bahwa
sebagian besar pegawai Kecamatan Silat Hulu
sudah mendapat kesempatan dari pimpinan untuk
menyampaikan saran dan pendapat kepada
pimpinan berkenaan dengan kemajuan organisasi
Pemerintah Kecamatan. Disamping itu pula para
bawahan perlu menyadari pentingnya komunikasi
internal dalam rangka meningkatkan pembangunan
Pemerintahan Kecamatan. Dengan demikian
motivasi yang diberikan berbentuk hadiah
kepada pegawai yang berprestasi baik, dengan
adanya dorongan, maka semangat kerja
bawahan akan meningkat.

Motivasi yang dberikan agar mereka
memiliki kemampuan untuk meningkatkan
prestasinya dalam pelayanan public. Motivasi
pada dasarnya muncul apabila terjadi dua hal yaitu,
apabila nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi orang
yang menerimanya, dan apabila orang itu merasa
bahwa ia memiliki kesempatan yang cukup baik
untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh
hasilnya, memotivasi seseorang lebih mudah
diucapkan daripada dilaksanakan, karena tiap
orang memiliki kebutuhan. Pimpinan telah
memberikan motivasi kepada para pegawai,
sehingga setiap orang terdorong untuk berperilaku
bijaksana dalam melayani masyarakat.
Selanjutnya sarana dan prasarana sangat
mempengaruhi pengembangan sumber daya
aparatur pemerintahan Kecamatan. Disadari
bahwa sarana dan prasarana yang serba terbatas
dalam melakukan aktivitas pengembangan, baik
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internal maupun eksternal, langsung maupun tidak
langsung terhadap para pegawai yang ada di
Kantor ini. Dengan jarak tempuh yang begitu jauh
dari Ibu Kota Kabupaten sehingga pengembangan
relatif terhambat. Selain itu sarana dan prasarana
kantor Kecamatan Silat Hulu masih belum
memadai, hal ini ditandai dengan belum
lengkapnya pasilitas kerja, padahal sarana dan
prasarana merupakan modal utama dalam sebuah
organisasi terutama dalam bidang pendidikan dan
pelatihan aparatur pemerintahan .

Sarana dan prasarana yang ada masih
relatif terbatas, sehingga untuk melakukan
pengembangan aparatur juga mengalami
hambatan. Pada prinsifnya pelaksanaan
pengembangan sudah dilakukan secara baik
berupa pemberian kesempatan yang seluas-
luasnya kepada aparatur pemerintahan   untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang
bersifat formal maupun non formal. Sarana dan
prasarana yang di gunakan dalam pelayanan
publik belum memadai terutama dalam
pengembangan sumber daya aparatur
pemerintahan kecamatan. Tersedianya fasilitas-
fasilitas tersebut sangat membantu proses
pemberian layanan administrasi. Dimana kinerja
dari setiap aparatur dapat dilihat, melalui
penyelesaian tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan kepadanya. Salah satu sumber daya
yang mendukung kelancaran pengembangan
sumber daya aparatur pemerintahan  adalah
kurang tersedianya anggaran yang memadai.
Penganggaran dana untuk kegiatan baik rutin
maupun pembangunan yang merupakan tugas
pokok dan fungsi, adalah berbasis kinerja.
Sehingga pengembangan sumber daya  dapat
berjalan dan dilaksanakan sesuai anggaran yang
ada. Dukungan anggaran dalam pengembangan
sumber daya aparatur pemerintahan di Kecamatan
kurang memadai. Minimnya anggaran   tersebut
sangat   berpengaruh terhadap optimalisasi
pengembangan sumber daya aparatur
pemerintahan  yang dilakukan. Sumber  anggaran
yang terbatas dirasakan masih minim untuk
pemerdayaan dan pengembangan pegawai
Aparatur pemerintah Kecamatan. Oleh sebab itu
agar fungsi pembinaan tersebut dapat berjalan
dengan sebaik-baiknya yakni sesuai dengan yang
diharapkan, maka diperlukan sumber daya
manuasia harus baik. Sumber daya manusia
dikatakan baik dalam pengertiannya meliputi (a)
mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur,
mempunyai rasa tanggung jawab yang besar

terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai
abdi masyarakat atau public servant. (b) Memiliki
kecakapan/kemampauan yang tinggi untuk
melaksanakan tugas-tugasnya”.

Berhasil tidaknya fungsi pembinaan
sebagian besar tergantung pada sumberdaya
manuasia itu sendiri. Pembinaan yang efektif harus
diperhatikan agar menunjang terlaksananya
pencapaian tujuan yang baik. Jika Sumber Daya
manusia dikelola dengan baik maka akan
memberikan kontribusi dalam menciptakan
keunggulan kompetitif yang merupakan kunci
sukses dalam pencapaian tujuan. Sumber Daya
Manusia akan mendukung jika pemerintah
mampu mengelola  dan meningkatkan kulitas
sumber daya manusia melalui peningkatan
pengetahuan, keterampilan. Peningkatan kulitas
sumber daya manusia dapat dilakukan dengan
pengembangan melalui pendidikan dan latihan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Peningkatan dan pengembangan Sumber

daya aparatur Kantor Camat telah melaksanakan
pengembangan Sumber Daya Apaparatur
pemerintahan Kecamatan melalui pendidikan dan
pelatihan seperti bidang pendidikan kerasipan dan
surat menyurat. Selain itu bidang kemasyarakatan
mencakup pendataan penduduk, pembuatan surat
menyurat seperti surat keterangan meperoleh kartu
tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran,
serta surat keterangan miskin. Hal ini dapat
dikatakan bahwa sebagian besar tugas-tugas
kantor dijelaskan oleh Camat selaku pimpinan.
Fungsi motivasi pimpinan dalam bentuk hadiah
kepada pegawai yang berprestasi baik,
kemudian ada juga pemberian memotivasi
dalam bentuk hukuman kepada mereka yang
pekerjaannya kurang baik. Selain itu sarana dan
prasarana yang serba terbatas dalam melakukan
aktivitas pengembangan, baik internal maupun
eksternal, langsung maupun tidak langsung.
Sumber dana yang kurang memadai. Camat
sebaiknya  terus memberikan motivasi kepada
pegawai agar berprestasi sesuai dengan jenis
motivasi yang diterapkan terhadap para pegawai
yang memiliki prestasi baik serta memberikan
waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada bawahan untuk mengembangkan diri dan
memberikan motivasi yang baik kepada para
pegawai sehinga mereka dapat bekerja dengan
penuh tanggung jawab.
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Abstrak: Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan masih menerapkan, Peraturan Menteri Kehutanan
P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam kemudian ditindaklanjuti melalui  Surat Edaran No: SE,I
IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta
pertimbangan teknis  untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air  (IUPA)  dan izin usaha pemenfaatan
energi air (IUPEA)  di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam,
serta Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat
mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam  Bukit Kelam. Pemerintah dominan
dalam perannya, dan sarat mengatur hak negara dubandingkan masyarakat lokal dalam pengelolaan
kawasan. Prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi jauh dari asas
keadilan maupun kelestarian. Pengelolaan sumberdaya air didukung oleh potensi sumberdaya alam,
lingkungan sosial dan budaya sangat baik dan terbuka. Faktor penghambat pengelolaannya seperti:lingkup
batas kawasan  dengan pemukiman tidak diakui masyarakat, karena  pemetaan batas sepihak. Model
kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air adalah inkremental yaitu mengedepankan sebuah
keputusan diambil didasari hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan.
Masyarakat menghendaki dibuatnya peraturan bersama berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
menerapkan pola 70 % hasil retribusi air menjadi hak desa diperuntukan untuk pembangunan berbagai
infrastruktur, dan 30 % disetorkan kepada kas daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Sumberdaya Air, Kebijakan, Kearifan Lokal, Konservasi

Kawasan konservasi taman wisata alam
Bukit Kelam menyimpan kekayaan alam, salah
satunya adalah sumber air. Diperkirakan
ketersediaan air akan terus mengalami penurunan
di masa mendatang dikarenakan jumlah penduduk
yang terus meningkat dan tingginya permintaan
kebutuhan air bersih. Adanya penebangan kayu,
pengambilan batu untuk keperluan bahan
bangunan oleh masyarakat dan pembukaan lahan
perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan
semakin memperparah kerusakan kawasan yang
sedianya menjadi penyanggah ketersediaan air.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui Seksi
Konservasi Wilayah II Sintang bekerjasama
dengan pemerintah daerah dalam
pengembangannya masih berpedoman pada
Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/
2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, kemudian
ditindaklanjuti melalui Surat Edaran No: SE,I IIV-
PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA)
dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta

pertimbangan teknis  untuk permohonan izin usaha
pemanfaatan air  (IUPA)  dan izin usaha
pemenfaatan energi air (IUPEA)  di suaka
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya,
dan taman wisata alam serta berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035.
Menurut Firdaus, (2015), bahwa pengelolaan
sumberdaya air akan kacau apabila tidak diatur
dengan baik. Ketentuannya jelas bahwa
pengusaha air wajib memiliki izin usaha,  membayar
retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat
dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi
sumberdaya air,menjaga dan mengamankan
prasarana sumberdaya air disekitarnya, serta
menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
Mematuhi ketentuan dalam izin,  mencegah gejolak
sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan
pemanfaatan air, dan  memberikan akses terhadap

52



Antonius, Pengelolaan Sumberdaya Air  53

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan,
dan pemeriksaan. Piegay, Dupontb, Fabyc,
(2002) menjelaskan berhasilnya kebijakan yang
diterapkan sangat bergantung pada dukungan
stakhoders yang ada. Dalam merancang kebijakan
harus bersifat bottom-up, dimana masyarakat yang
merasakan dampak langsung dari kebijakan
sangat perlu diberdayakan.
Menurut Richard E Mattland, (2013) bahwa
kebijakan pengelolaan sumberdaya di suatu
kawasan hendaknya melindungi ekosistem alam
dari gangguan yang dapat terjadi karena ulah
manusia. Mikanisme pengambilan air dari kawasan
secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan NO:P/64 Tahun 2013 bahwa volume
air yang dapat dimanfaatkan dari dalam kawasan
konservasi paling banyak 50% dari debit air
minimal. Sementara 20 % dari 50 % untuk
kepentingan komersial, dan 30% untuk
kepentingan non komersial. Kenyataan yang
terjadi di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam
yakni hampir 100 % air diambil oleh pebisnis dan
masyarakat  tanpa memperhatikan volume air.
Gagalnya menerapkan kebijakan  pengelolaan
sumberdaya air menurut MacKay and Ashton
(2004) disebabkan oleh komunikasi yang tidak
cukup dan lengkap dari semua sektor yang
terlibat, telah menyebabkan kurangnya
harmonisasi dan kerjasama di tingkat operasional;
peraturan  belum secara luas diketahui oleh
masyarakat; kapasitas untuk melaksanakan
kebijakan ditingkat lokal  tidak jelas diketahui
masyarakat; tanggungjawab untuk implementasi
telah tertahan dimana pemerintah bersama
masyarakat belum mampu secara sinergi
bekerjasama melaksanakan kebijakan itu sendiri.
Kebutuhan dan kesepakatan antara stakeholders
terhadap isu prioritas belum berjalan secara
hirarki. Kurangnya intervensi masyarakat disekitar
kawasan dalam tanggungjawab program.
Lemahnya komunikasi dan koordinasi, sosialiasi
serta kerjasama antara stakeholders, tidak adanya
kebijakan lokal, landasan hukum di tingkat daerah,
peran pemerintah yang dominan, tidak adanya titik
temu tentang tapal batas, serta tidak dipahaminya
hak ulayat masyarakat adat. Eurostat. (2009)
menyatakan adalah penting menyelaraskan fungsi
sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi,
sumberdaya air untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan pokok setiap masyarakat dengan
mengoptimalkan nilai manfaat dan  ekonomi air
dengan tetap memperhatikan upaya
pelestariannya.

Mengembangkan sistem kelembagaan
pengelolaan sumberdaya air melalui semangat
kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam satu
visi bersama memperkuat ketahanan air untuk
kesejahteraan bersama. Ferreyra, C., R.C. de
Loe and R.D. Kreutzwiser (2008) menyatakan
bahwa “Pendayagunaan sumberdaya air harus
berdasarkan pada prinsip partisipasi dan
konsultasi pada masyarakat di setiap tingkat dan
mendorong tumbuhnya komitmen bersama antara
pihak terkait dan penyelenggara aktivitasnya.
Pamela A. Matson (2012) mengusulkan model
operasional pragmatis untuk mencapai
pengamanan jasa lingkungan harus fokus pada
perencanaan lahan dan air yang digunakan. Inti
dari model yang ditawarkannya yakni: sosial yang
saling berhubungan, pemberdayaan stakeholder,
dan manajemen adaptif tertanam dalam organisasi.
Pendayagunaan sumberdaya air yang berhasil,
memerlukan komitmen untuk mengembangkan
dan mengelola secara berkelanjutan dengan
pemantauan, evaluasi, dan memperbaiki berbagai
persoalan akibat tidak dilaksanakannnya
kebijakan yang tepat.
 Menurut Elinor Ostrom (2007) aksi kolektif yang
koperatif di antara para pemanfaat Common Pool
Resource (CPR) adalah mungkin. Ostrom juga
menjelaskan bahwa terdapat 8 prinsip yang perlu
dimiliki dalam pengelolaan sumberdaya air
bersama dalam Institutional and Analysis
Development (IAD) Framework (Hess and
Ostrom: 2007) dan Social Economic Systems
(SES) Framework (McGinnis and Ostrom: 2014)
yaitu: lingkup batas yang jelas, perbandingan yang
proporsional antara biaya dan manfaat, hasil
kesepakatan bersama, kontrol pengguna dan
sumberdaya, sanksi berkala dalam sistem tata
kelola sumberdaya, mekanisme mengatasi konflik,
pengakuan minimum atas hak pengelolaan dan
pengelolaan yang berjenjang. Kebijakan
pengelolaan yang dijalankan selama ini masih
menerapkan model kebijakan institusional bersifat
top down dan para pengambil keputusan banyak
yang tidak mengetahui persoalan di lapangan.
Koordinasi dan komunikasi Seksi Konservasi
Wilayah II Sintang dengan pemerintah daerah
Sintang maupun masyarakat desa disekitar
kawasan masih belum mencapai pada
keseragaman pemikiran, sehingga pengelolaan
sumberdaya air menjadi tidak efektif dan efisien.
Kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum
adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan
dari masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan
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hidup, tradisi, dan budaya setempat tidak
dijadikan pertimbangan.

METODE
Penelitian   ini  menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan
mendiskripsikan pengelolaan sumberdaya air
melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan
lokal, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.
Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara
tidak terstruktur terhadap Kepala Seksi
Konservasi Wilayah II Sintang  sebagai pelaksana
pengelola dan sangat mengetahui persoalan yang
terjadi di lapangan, Kepala Dinas Pariwisata, dan
Camat Kelam Permai dan Kepala Desa disekitar
kawasan Bukit Kelam yang secara administratif
berada di wilayahnya, dan masyarakat serta
pengusaha air. Ketiga adalah melalui dokumentasi
yaitu data sekunder yang digali dari dokumen
berupa: monografi, arsip, data stastistik, dan
bahan-bahan lain dari sumber yang relevan dan
melakukan kajian pustaka terhadap berbagai
literatur, yakni jurnal, buku, makalah dan informasi
dari internet yang terkait dengan topik penelitian.
Ke empat menggunakan Focus Group Discussion
(FGD) guna menemukan model yang ideal dalam
pengelolaan sumberdaya air  dengan melibatkan
semua subyek penelitian seperti pegawai Seksi
Konservasi  Wilayah II Sintang, Dinas Pariwisata,
Camat Kelam Permai, Pebisnis dan masyarakat
dalam kelompok diskusi secara mendalam.
Sementara untuk mengetahuai penanggulangan
daya rusak air dalam pengelolaanya peneliti
menggunakan teknik analisis vegetasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang
ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang
pemanfaatan air dan energy air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam, Surat Edaran No:
SE,I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin
Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi
air (IPEA) serta pertimbangan teknis  untuk
permohonan izin usaha pemanfaatan air  (IUPA)
dan izin usaha pemenfaatan energi air (IUPEA)
di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan
raya, dan taman wisata alam serta Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun
2015-2035. Pengusahaan sumberdaya air Bukit
Kelam teresebar di tiga kecamatan yakni: Kelam

Permai sebanyak tujuh depot air, Sintang
sebanyak enam puluh satu depot air dan Dedai
sebanyak tigabelas depot air. Pemerintah dominan
dalam perannya dibandingkan masyarakat lokal,
dan sarat mengatur hak negara. Prinsip keselarasan
antara kepentingan sosial, lingkungan hidup,
ekonomi jauh dari asas keadilan maupun
kelestarian. Pengelolaan sumberdaya air didukung
oleh potensi sumberdaya alam, lingkungan sosial
dan budaya sangat baik dan terbuka. Lingkup
batas wilayah kawasan dengan pemukiman
masyarakat belum jelas, karena  pemetaan batas,
masyarakat lokal tidak dilibatkan.

Pelestarian kawasan masih menemui
berbagai  masalah krusial dan memerlukan upaya
tindak lanjut secara terpadu. Hal tersebut dilihat
dari lemahnya koordinasi di antara instansi yang
terkait dan kurangnya akuntabilitas, transparansi
serta partisipasi stakeholders dalam pengelolaan
sumberdaya air, meningkatnya konflik karena
persaingan usaha, semakin terbatasnya
ketersediaan air sementara kebutuhan air semakin
meningkat. Menurut Vikas Chaudhay, Gunar Jack
and Jan Erik Gustafsson (2000) bahwa sistem
pemanfaatan air tidak bisa terlepas dari
pengetahuan tentang air dan permasalahanya,
seperti: keberadaan air, peredaran dan
penyebarannya dengan berpedoman pada asas
usaha bersama dan kekeluargaan. Kerusakan
vegetasi hutan taman wisata alam Bukit Kelam
menyebabkan menurunnya debit  air. Demikian
juga dengan organisasi pengelolaan sumberdaya
air yang belum dibentuk secara khusus juga
menjadi persoalan terhadap keakurasian data
hidrologi dan kualitas air yang harus dihimpun.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bersama
Seksi Konservasi Wilayah II Sintang tahun Mei
2017 telah melakukan penetapan zona
pemanfaatan sumberdaya air dimaksudkan untuk
fungsi lindung dan budidaya maupun kawasan.

Hasil penetapan zona pemanfaatan
sumberdaya air dijadikan dasar penelitian dan
pengukuran secara teknis hidrologis. Penetapan
peruntukan air pada sumber air di kawasan Bukit
Kelam dilaksanakan untuk mengetahui daya
dukung sumber air, jumlah dan penyebaran
penduduk serta proyeksi pertumbuhannya,
perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumberdaya
air, pemanfaatan air yang sudah ada. Menurut
Geoffrey J. Syme a. Blair E. Nancarrowb (2004)
Konservasi air memiliki dua bagian penting yaitu:
Konservasi sumberdaya air dan konservasi
penyediaan air. Konservasi sumberdaya air
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meliputi metode penyimpanan dan alokasi air
secara efesien sedangkan konservasi penyediaan
air meliputi pendisteribusian dengan kebocoran
yang minimal dan konsumsi tanpa ada yang
terbuang. Penyediaan dan penyimpanan air
tentunya berkaitan dengan volume air yang tersedia
dalam kawasan, karena menjadi sumber
kehidupan bagi berbagai tumbuhan. Keberadaan
mata air ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan
dan vegetasi (tumbuhan) yang ada di
daerahtangkapanairnya.

Perencanaan perlindungan dan pelestarian
hutan yang  berkelanjutan, koordinasi antar
lembaga dalam pengelolaan air secara terpadu
akan mampu mengatasi persoalan yang terjadi di
kawasan. Konservasi memerlukan perumusan
mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan
sumberdaya air seperti jasa lingkungan serta
pengembangan kemitraan dengan perguruan
tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya
masyarakat, legislatif, serta dunia usaha serta
memanfaatkan kearifan lokal yang ramah
terhadap lingkungan.

Pendayagunaan sumberdaya air sebagai
upaya menata, penyediaan, penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air
secara optimal agar berhasil dan berdaya guna,
mengingat air dapat berkurang ketersediaannya
diperlukan embung, bendungan dan saluran
interkoneksi serta menetapkan kriteria
sumberdaya air yang dapat dilakukan
pengusahaan bilamana sudah terpenuhinya
keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian masyarakat disekitar kawasan.
Supaya keberadaan sumber mata air tetap terjaga
perlu  penanaman pohon yang sesuai dengan
karakteristik wilayah seperti: jenis tanaman lokal
yang berumur panjang. Umur dan besar bibit
tanaman disesuaikan kondisi setempat. Lokasi
penanaman harus berada di luar kawasan hutan
sedapat mungkin dekat sumber atau mata air;
mudah terjangkau, untuk akses pemeliharaan;
lahan untuk lokasi penanaman bukan milik
perseorangan atau sejenisnya, untuk memudahkan
pengendalian; Jika lokasi penanaman merupakan
milik perseorangan atau sejenisnya pemerintah
daerah wajib membebaskan lahan tersebut yang
kemudian ditetapkan sebagai kawasan
perlindungan setempat; melakukan koordinasi
dengan instansi terkait. Kebijakan pendayagunaan
sumberdaya air melalui  perbaikan jaringan
penyedia air yang rusak, pembangunan sarana dan
prasarana   seperti embung, bendungan mutlak

dibuat guna menyimpan air yang melimpah pada
waktu musim hujan.

Kawasan taman wisata alam Bukit Kelam
yang rusak dibeberapa titik  disebabkan oleh
penebangan pohon, pengambilan batu untuk
bahan bangunan serta pemasangan pipa air. Daya
rusak air di kawasan  berupa, kekeringan,
sedimentasi, perubahan sifat dan kandungan
kimiawi, biologi dan fisika air, terancamnya
kepunahan jenis tumbuhan atau satwa.
Sumberdaya air  mengalami penurunan tidak
terlepas dari belum optimalnya pengendalian
kawasan. Hasil analisis indeks nilai penting
tumbuhan di sekitar mata air taman wisata alam
Bukit Kelam menunjukan bahwa Purang, Leban
(Vitexpinnata), Kepuak (Arthocarpuselasticus),
Tengkawang (Shoreamacrophylla), Tapang
(Koompasiaexcelsa) memiliki nilai INP yang
paling tinggi pada habitus pohon. Kepuak, Leban,
Tebabang, Mentawak, dan Beringin  merupakan
INP paling tinggi pada habitus tiang. Nilai INP
pada 2 habitus ini menunjukan bahwa tumbuhan
ini dominan dan merupakan jenis tumbuhan dengan
akar kuat. Akar ini memiliki fungsi untuk menahan
air sehingga sangat baik menjaga ketersediaan air,
khususnya Tengkawang, Tapang, Mentawak, dan
Beringin (Ficusbenjamina). Tumbuhan Rotan
(Calamusspp) dan Paku sayur
(Diplaziumesculentum) merupakan tumbuhan
dengan nilai INP paling tinggi dari masing-masing
habitus pancang dan semai. Tumbuhan paku sayur
umum diketahui adalah tumbuhan yang sering
ditemukan di daerah aliran sungai (DAS) atau mata
air yang ada di pulau Kalimantan.

Analisis mengenai indeks keragaman
Shannon-Wienner (H’) pada penelitian ini
menunjukan pola kesamaan dengan analisis nilai
penting. Tumbuhan Purang, Kepuak,
Tengkawang, Leban memiliki nilai indeks
diversitas paling tinggi. Namun secara umum, nilai
indeks diversitas ini masih dalam kategori rendah
(kurang dari 1). Akan tetapi apabila dianalisis
berdasarkan habitus, indeks diversitas ini
dikategorikan dari sedang-tinggi (Gambar 2). Nilai
indeks diversitas ini dipengaruhi sangat kuat oleh
kondisi tanah di taman wisata alam Bukit Kelam
yang cenderung berbatu, sehingga tanaman keras
tidak dapat tumbuh dalam jumlah yang banyak
karena tingginya persaingan antar spesies.
Tumbuhan yang memiliki siklus hidup hanya sampai
habitus pancang dan semai cenderung memiliki
nilai indeks diversitas tinggi dibandingkan pohon
dan pancang, hal ini dikarenakan banyaknya
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suplay air yang merupakan pelarut sumber hara
utama tumbuhan guna melaksanakan kebijakan
pengendalian Seksi Konservasi Wilayah II Sintang
memberikan perhatian serius dalam menjaga
kawasan dari kebakaran, penebangan kayu dan
penjualan batu.

Penanaman berbagai jenis pohon
setidaknya telah mampu mengurangi daya rusak
air, mencegah, menanggulangi, dan memulihkan
kerusakan kawasan Bukit Kelam. Pencegahan
dmulai dilakukan dengan melibatkan masyarakat
lokal. Pengumpulan informasi untuk kepentingan
pengelolaan air yang menyangkut jumlah sumber
air yang tersedia belumlah jelas terdata secara
akurat hasil penelitian diperoleh informasi sebagai
berikut: Seksi Konservasi Wilayah II Sintang
sebagai pelaksana pengelola belum menganalisis
data-data hidrologis untuk kepentingan
pengelolaan air dan menyampaikan hasilnya
kepada seluruh lembaga pemerintahan, peneliti,
masyarakat secara luas sehingga dapat
meningkatkan perhatian dan kesadaran terhadap
nilai air, mau berpartisipasi secara aktif dalam
proses pengambilan keputusan. Data dan informasi
tepat disampaikan melalui brosur, artikel, dan surat
kabar, siaran radio dan pertemuan publik yang
mudah dipahami. Peranserta masyarakat di sekitar
kawasan Bukit Kelam dalam pengambilan
keputusan masih bersifat konsultatif di mana
anggota masyarakat didengar pendapatnya dan
diberitahu, akan tetapi keputusan akhir tetap
berada di tangan pejabat pembuat
keputusan.Masyarakat di sekitar kawasan Bukit
Kelam belum dipandang sebagai bagian integral
dari pengelolaan kebijakan,hanya diperankan
dalam kedudukannya sebagai objek dalam
kerangka pengambilan keputusan. Kegagalan
peran terjadi lebih disebabkan dari aktor sebagai
pembuat kebijakan dan pengambil keputusan,
dibandingkan  berasal dari mitra kerjanya yang
berkaitan dengan aktivitas menjalankan perannya.
Pemilihan dan pengadaan jenis bibit pohon yang
akan ditanam di kawasan Bukit Kelam tanpa
konsultasi dengan masyarakat lokal yang tahu
persis keadaan kawasan. Pohon yang ditanam
banyak mati disebabkan karena ditanam pada
musim yang salah, bibit yang tidak cocok di
kawasan. Masyarakat berkeinginan agar pohon
ditanam memberikan keuntungan secara ekonomi
seperti buah-buahan, tanaman keras dan bambu
yang dapat menyimpan banyak air. Tingkat
pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah
menyebabkan  kurang berani memberikan saran

atau usul kepada pemerintah daerah Kabupaten
Sintang dan petugas Seksi Konservasi Wilayah II
Sintang.Masyarakat lokal tentunya tidak hanya
memandang dirinya sekedar sebagai komunitas
sosial belaka, melainkan sekaligus juga sebagai
komunitas ekologis karena keberadaannya dengan
nilai-nilai kearifan lokal.

Bentuk kearifan lokal masyarakat tersebut
yaitu: (1) Nyelapat Tahun  atau disebut gawai adat
merupakan kegiatan syukuran bagi masyarakat
suku Dayak setelah panen, (2) Netak gigi, (potong
gigi) salah satu upacara yang dilaksanakan
terhadap anak yang sudah beranjak dewasa denga
tujuan supaya anak tersebut panjang umur dan
dijauhkan dari segala malapetaka yang dapat
mencelakainya. (3) Ngemaik Manik, merupakan
acara dilaksanakan oleh masyarakat di sungai
maupun telaga yang ada pada kawasan Bukit
Kelam terhadap anak yang sudah berumur 5
tahun, bertujuan untuk menyucikan si anak dari
segala dosa dan rintangan, (5) Bepentik,
merupakan ritual adat yang selalu dilakukan oleh
masyarakat adat yang bertujuan untuk tolak bala,
mengusir segala roh-roh yang sekiranya
mengganggu atau mendatangkan malapetaka.
Bepentik selalu menggunakan jenis kayu Kumpang
sebanyak 30 jenis dibentuk menyerupai tubuh
manusia dan ditanam di dekat jalan serta harus
menghadap ke rimba dan tidak boleh menghadap
ke rumah, (6) Bedarak, adalah ritual adat yang
dilaksanakan sebelum membuka uma, (ladang)
untuk menanam padi termasuk sebelum memanen
padi. Ritual ini bertujuan meminta izin kepada
Puyang Gana yaitu petara yang berkuasa atas
hutan dan alam semesta. Sebab kata Puyang Gana
adalah orang yang paling tua dari silsilah 7 (tujuh)
keturunan Sabung Mengulur dan istrinya Pukat
Mengawang sebagai penghuni Bukit Kujau pada
masa pra sejarah. Keturunan Sabung Mengulur
merupakan orang yang dianggap pertama
menemapati tanah di wilayah Sintang, (7)
Nyemanang, adalah ritual penyembuhan manusia
yang sakit dengan cara mengucapkan mantra
maupun meramu berbagai jenis daun dan akar
kayu sebagai proses penyembuhan bagi yang
berobat. Prinsip-prinsip yang diuraikan diatas
merupakan bagian dari kearifan  lokal masyarakat
di kawasan Bukit Kelam diwariskan secara turun
temurun sebagai pranata sosial yang mampu
menata perilaku masyarakat dengan alam maupun
dengan sesamanya. Nilai-nilai kearifan lokal
tersebut mengandung nilai integrasi teknologi, nilai
religi, nilai sosial budaya, nilai praktis, nilai



keseimbangan lingkungan, maupun keberlanjutan
yang mempunyai fungsi perlindungan, pelestarian,
pengendalian dan pengawetan sumberdaya alam
salah satunya adalah air bagi masyarakat di
kawasan.

Penghormatan atas alam ini kemudian
diformat dalam bentuk   hukum adat yang melarang
merusak alam sebagai tempat tinggal beserta
isinya adalah mali (tabu) karena sama halnya
melecehkan leluhur. Tindakan perlindungan,
penyelamatan pelestarian terhadap kawasan
taman wisata alam Bukit Kelam disertai perda
khusus pengelolaan sumberdaya air harus
didasarkan pada kebijakan dan keputusan yang
diakomodir dari pemikiran masyarakat adat atau
lokal. Konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya dilaksanakan supaya terwujudnya
sumberdaya alam hayati yang letari, serta dapat
memberikan keseimbangan ekosistem melalui
kegiatan perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa, ekosistemnya serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alamnya.
Pengelolaan yang berjalan selama ini belum
menunjukan secara nyata peran masyarakat lokal
dan berusaha mensterilkan masyarakat dari
kawasan. Dominannya peran pemerintah  dalam
pengelolaan kawasan taman wisata alam Bukit
Kelam menimbulkan hampir tidak ada ruang bagi
masyarakat lokal. Pengaturan yang diberikan
kepada masyarakat semata-mata berkaitan
dengan kewajiban dan larangan-larangan yang
diancam dengan hukuman pidana. Fakta hukum
tersebut menunjukan bahwa persoalan yang
berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi
itu lebih bersumber pada masalah substansi hukum
daripada peraturan yang memberi landasan bagi
bekerjanya hukum itu. Seyogyanya peraturan
yang ada dalam suatu negara harus sesuai dengan
cita-cita hukum dan realitas masyarakat di mana
hukum itu memberikan pelayanan. Sistem dan
tatanan yang termuat dalam undang-undang
maupun peraturan belum sepenuhnya berorientasi
pada nilai, pendekatan, jiwa (ruh) termasuk nilai
keseimbangan. Undang-Undang dan Peraturan
Menteri yang diterapkan masih berpotensi
menimbulkan konflik ditengah masyarakat, dan ini
dibuktikan belum jelasnya tapal batas wilayah
konservasi Bukit Kelam dengan pemukiman
masyarakat karena pemetaan kawasan dilakukan
sepihak. Konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya dalam pandangan undang-undang
ini adalah urusan negara yang kemudian

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah
daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika
mendapat pendelegasian wewenang ataupun
menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari
pemerintah pusat.

Peraturan yang dijalankan dipahami
masyarakat sarat mengatur hak negara dan tidak
banyak memberikan pengaturan tentang hak
masyarakat lokal. Watak dari peraturan tersebut
sangat berpotensi memicu konflik dan represif
terhadap masyarakat di sekitar kawasan taman
wisata alam Bukit Kelam yang seharusnya dapat
menjadi bagian dari upaya konservasi. Pola
pengelolaan sumberdaya air di kawasan taman
wisata alam Bukit Kelam yang bersifat menyeluruh
belum dapat memadukan perencanaan tata ruang
dalam kaitannya dengan potensi sumberdaya air
dan kenyataan aktual dilapangan serta berdampak
buruk atas kawasan, sebab belum dipayungi
peraturan khusus tentang air. Peraturan hendaknya
lebih memberikan perlindungan terhadap
kepentingan kelompok masyarakat ekonomi
lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan
sumberdaya air yang mampu menyelaraskan fungsi
sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
Pengelolaan sumberdaya air di kawasan taman
wisata alam Bukit Kelam telah berlangsung lebih
kurang sepuluh tahun. Pemerintah daerah
Kabupaten Sintang melalui Dinas Pariwisata,
bersama  Seksi Konservasi Wilayah II Sintang
telah menjalankan fungsi organisasi dan memiliki
sumberdaya manusia yang memadai, walaupun
dari segi quantitas masih kurang. Seksi Konservasi
Wilayah II Sintang memiliki pegawai terdiri dari
10 orang aparatur sipil negara dan 3 orang tenaga
kontrak, dengan rincian sebagai berikut: Jabatan
Struktural: Kepala Seksi 1 orang; tenaga fungsional
umum 7 orang: pengendali ekosistem hutan 1
orang: polisi kehutanan 1 orang, tenaga honorer:
pramu kantor 1 orang: keamanan 2 orang.

Dinas Pariwisata Sintang sudah membangun
berbagai sarana di kawasan Bukit Kelam
diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan
berjalan lancar. Beberapa faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat
pembangunan adalah yaitu: faktor internal
merupakan faktor dari dalam komunitas yang
berpengaruh dalam program partisipasi
masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berasal
dari luar komunitas menyangkut aspek sosial,
tingkat pendidikan, kemiskinan, kedudukan sosial
dan percaya terhadap diri sendiri. Peranserta
masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
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lindung dipengaruhi oleh mata pencaharian pokok,
dominan oleh golongan tua dan umumnya
dilakukan secara musiman. Selain itu berkaitan
dengan pendapatan. Permasalahan lain dalam
pengelolaan sumberdaya air adalah infrastruktur
di kawasan yang belum memadai. Banyak hutan
sekunder dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan perumahan. Sebagian besar dari hutan
sekunder berada di dalam zona pemanfaatan
dibuka dan ditebang untuk tujuan perladangan.
Tantangan dihadapi masyarakat adalah  rendahnya
tingkat pendapatan dan produktivitas lahan, sebab
hampir seratus persen masyarakat bergantung
pada produktivitas lahan, dan banyak beralih pada
pemanfaatan jasa lingkungan air. Peluang bisnis
air yang dianggap cepat menambah penghasilan
keluarga telah mendorong beberapa anggota
masyarakat menjual sumber mata air yang berada
pada kawasan zona pemanfaatan kepada
pengusaha. Prinsip dasar kebijakan konstitusional
yang diterapkan oleh pemerintah tersebut belum
mengedepankan perbaikan ketidaksempurnaan
sosial dalam pengelolaan sumberdaya air.

Kebijakan provinsi Kalimantan Barat dalam
pengelolaan sumberdaya air diatur melalui
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
tahun 2007-2027 yaitu: Sumber-sumber air
dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak
berdasarkan batas-batas administrasi dengan
memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat
di setiap wilayah sehingga terjadi keseimbangan
kepentingan antar sektor, antar instansi pusat,
antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten
yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar
para pihak pemilik kepentingan dan mencegah
konflik baik secara horizontal maupun secara
vertikal. Sejalan dengan apa pemikiran masyarakat
yang berada di sekitar Kawasan Bukit Kelam
bahwa dalam mengelola kawasan perlu konsep
model incremental. Keputusan yang diambil dari
model ini adalah hasil kompromi dan kesepakatan
bersama antara banyak partisipan. Pengelolaan
sumberdaya air di daerah kawasan harus
ditemukan pendekatan kompromistis, dimana
pemanfaatan sumberdaya air tidak hanya
berorientasi pada profitabilitas, namun tetap
menjaga dan menghormati hak-hak lokal.
Pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat
disekitar kawasan sebagai pengguna air sesuai
dengan apa yang di paparkan oleh Gunnar Jacks
and Jan Erik Gustafasson (2012) bahwa untuk
mengurangi masalah diperlukan kerjasama

disemua tingkat bersama pemangku kepentingan
dan masyarakat di tingkat terendah mengenai
kebijakan perencanaan dan pengambilan
keputusan, dimana air adalah aset dan hak bagi
semua manusia dan harus dimanfaatkan dalam
jumlah yang tepat dan berkualitas. Akan tetapi dari
pendapat tersebut tidaklah cukup sebatas
membangun kerjasama, menjaga relasi manusia
dengan air lewat penghormatan berdasarkan
kepercayaan maupun nilai-nilai adat setempat. Jadi
masalah terbesar mengenai air bukan hanya terkait
persediaan dan kelangkaan air, melainkan dari
kekeliruan menentukan kebijakan tentang air.
Prioritas utama haruslah pada cara pemanfaatan
atau pengelolaan sumber daya air secara bijak.
Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber
daya air berdasarkan prinsip ekoefisiensi yakni
dengan biaya murah meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan. Ekoefisiensi memiliki
dua prinsip yaitu pengoptimalan daya dukung
lingkungan dan prinsip meningkatkan efisiensi
bahan baku sebab akan menghemat penggunaan
air.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan sumberdaya air melalui

kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal
di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit
Kelam Peraturan Menteri Kehutanan P.64/
Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan
energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Surat
Edaran No: SE,I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin
Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi
air (IPEA) serta pertimbangan teknis  untuk
permohonan izin usaha pemanfaatan air  (IUPA)
dan izin usaha pemenfaatan energi air (IUPEA)
di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan
raya, dan taman wisata alam, serta Peraturan
Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir
zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam
Bukit Kelam. Peraturan Daerah Tentang Rencana
Tata Ruang Kabupaten masih bersifat
mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan
taman wisata alam  Bukit Kelam yang
menyebutkan bahwa pentingnya konservasi
sumberdaya alam salah satunya air. Pemerintah
masih dominan dalam perannya dibandingkan
masyarakat lokal, dan sarat mengatur hak negara.
Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang
dijalankan selama ini belum sepenuhnya
menunjukan prinsip keselarasan antara
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kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi,
dan jauh dari asas keadilan dan kelestarian, norma,
standar, pedoman, dan kriteria, kepentingan
masyarakat dan kearifan lokal diabaikan. Faktor
pendukung yakni adanya potensi sumber daya
alam yang melimpah seperti air, lingkungan sosial
dan budaya sangat baik danterbuka Sedangkan
faktor yang menghambat dalam pengelolaan
sumberdaya air adalah penerapan kebijakan
masih bersifat sentralistik, lingkup batas wilayah
kawasan dengan pemukiman masyarakat yang
belum jelas, karena waktu pemetaan masyarakat
lokal tidak dilibatkan. Pemerintah daerah belum
memberikan perhatian khusus atas pengelolaan air
Bukit Kelam dan penyelesaian kejelasan tapal
batas. Koordinasi dan kerjasama antar instansi
dengan masyarakat tidak terlaksana secara
terencana. Model kebijakan yang ideal dalam
pengelolaan sumberdaya air adalah inkremental
yang mengedepankan keputusan diambil didasari
hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara
banyak partisipan, sebab masyarakat  lokal empat

desa Kebong, Kelam Sejahtera, Merpak, dan
Samak menghendaki dibuatnya peraturan
bersama berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat dengan menerapkan pola 70 % hasil
retribusi air menjadi hak masyarakat diperuntukan
untuk pembangunan desa, dan 30 % disetorkan
kepada kas daerah. Pengaturan pengelolaan perlu
menyesuaikan dengan kondisi lokal, terbuka.
Pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi antara instansi yang ada. Menerapkan
landasan hukum yang jelas di tingkat daerah.
Partisipasi masyarakat dalam  pengelolaan
sumberdaya air melalui   Forum Peduli Air
Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam tentunya
penting didukung. Perbaikan kualitas tata-
pengelolaan sumberdaya air seperti infrastruktur
kelembagaan maupun pengakuan hak ulayat
masyarakat lokal hendaknya dipahami sebagai
warga bersama satu persekutuan hukum adat yang
didasarkan atas kesamaan tempat tinggal dan
keselarasan.

DAFTAR  PUSTAKA

Eurostat.2009.MedstatII.Waterand Tourism Pilot
Study. ,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ ITY_OFFPUB/KS-78-09-699/
EN/KS-78-09-EN.PDF. (12 Desember
2013).

Ferreyra, C., R.C. de Loe and R.D. Kreutzwiser.
2008. Imagined Communities, Contested
Watersheds: Challenges to Integrated
Water Resources Management in
Agricultural Areas. Journal of Rural
Studies 24:304–321.

Firdaus, (2015), Pemerintah Diminta Satukan
Pengelolaan Sumber Daya Air. Harian
Kompas 24 Maret 2015. Jakarta.

HM MacKay and PJ Ashton. 2004. Towards co-
operative governance in the
development and implementation of
cross-sectoral policy. CSIR, PO Box
395, Pretoria 0001, South Africa

Pamela A. Matson, 2012. Ecosystem services:
From theory to implementation. Person
education limited, England



STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI
DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Sopian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: sopianunka@yahoo.com
Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No.92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Penataan kota merupakan kebijakan mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka menciptakan linkungan kota yang bersih, rapi dan sejuk. Penataan Kota Sintang saat ini masih
belum tertata secara maksimal, secara kasat mata masih dilihat carut marut, kumuh kotor dan jorok
menjadi sesuatu yang umum kelihatan sehari- hari di wilayah Kota Sintang. Pihak yang memiliki
kewenangan perlu memikirkan penataan Kota Sintang agar terciptanya ketertiban dan kerapian di kota
ini. Adapun yang sangat perlu menjadi perhatian khusus antara lain adalah pengaturan dan pengawasan
pembuangan sampah, pendirian somel, pabrik, pertokoan dan perdagangan, peternakan, perkantoran,
kondisi lalu lintas dan lain- lain yang berkaitan dengan kerapian dan ketertiban kota.

Kata Kunci: Strategi, Penataan Kota Sintang.

Penataan kota merupakan kebutuhan
utama yang harus dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka menciptakan kota yang bersih, rapi
dan tertib. Kota Sintang merupakan salah satu
kota yang cukup besar di Wilayah Kalimantang
Barat, sehingga tidak berlebihan jika penulis
mengatakan bahwa Kota Sintang adalah kota
terbesar kedua setelah Pontianak ibu Kota
Propinsi Kalimantan Barat. Kota Sintang
merupakan Ibu Kota Kabupaten Sintang yang
sekaligus merupakan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Sintang itu sendiri, bahkan dalam
perkembangannya sampai sekarang Kota Sintang
ini memiliki potensi menjadi ibu kota propinsi baru
apabila Wilayah Timur Propinsi Kalimantan Barat
ini dimekarkan menjadi propinsi tersendiri. Dalam
tulisan ini penulis tidak menyebutkan calon
propinsi baru itu Kapuas Raya seperti yang sering
dikumandangkan oleh segelintir orang, karena
masih banyak pihak yang menginginkan nama
propinsi baru wilayah Timur Kalimantan Barat ini
tetap menggunakan nama Kalimantan jika kelak
menjadi propinsi.

Secara kasat mata kita dapat melihat
dengan jelas bahwa Kota Sintang saat ini belum
ditata secara maksimal, keadaan kota yang terlihat
masih belum rapi karena belum tertata dengan
baik. Sangat kelihatan bahwa Kota Sintang belum
maksimal perencanaan tata ruangnya sehingga
membuat kota ini nampak kumuh, kurang teratur
dan kurang tertib. Strategi menurut kamus besar
bahasa Indonesia adalah pendekatan secara
keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan

gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah
aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Penataan
dalam kamus besar bahasa Indonesia, tata aturan,
biasa dipakai dalam kata majemuk; kaidah, aturan.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Menurut Undang- Undang Nonor 26
Tahun 2007  ditegaskan bahwa; Ruang adalah
wadah yang meliputi wilayah ruang darat, ruang
laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi sebagaisatu- kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat- pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang
adalah suatu sitem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah
kegiatan yang meliputi; pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Kewenangan Dalam Penataan Kota
Menurut kamus besar bahasa Indonesia

(KBBI) pengertian kewenangan adalah
kekuasaan membuat keputusan memerintahkan
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang
lain. Sementara bicara tentang sumber- sumber
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kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber
kewenangan yaitu: 1) Sumber Atribusi yaitu
pemberian kewenangan pada badan atau
lembaga/ pejabat Negara tertentu baik oleh
pembentuk Undang- Undang Dasar maupun
pembentuk Undang- Undang. Sebagai contoh:
Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk
membentuk Undang- Undang. 2) Sumber
Delegasi Yaitu penyerahan atau pelipahan
kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata
usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung
jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai
contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang
persetujuan calon wakil kepala daerah. 3) Sumber
mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi
mandat. Sebagai contoh: Tanggung jawab
memberi keputusan- keputusan oleh menteri
dimandatkan kepada bawahannya.

Dari ketiga sumber tersebut maka
merupakan sumber kewenangan yang bersifat
formal, sementara dalam aplikasi pada kehidupan
sosial terdapat juga kewenangan informal yang
dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab
seperti; kharisma, kekayaan, kepintaran ataupun
kelicikan. Berdasarkan berbagai teori tentang
sumber- sumber kewenangan tersebut di atas
maka sesecara umum dapat dipastikan bahwa
yang memiliki kewenangan dalam mengatur
penataan kota itu merupakan kewenangan
pemerintah. Pemerintah secara formal memiliki
kewenangan dalam mengeluarkan berbagai
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk
menciptakan ketertiban bagi warganya.
Pemerintah sesuai dengan tingkatannya masing-
masing secara formal memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal ini
khususnya yang berkaitan dengan penataan dan
ketertiban kota yang merupakan bagian dari
fungsinya.

Berdasarkam ayat 1 butur a dan b, pasal
65, Undang- undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (OTODA 2015),
dinyatakan bahwa: Kepala daerah mempunyai
tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD; b. memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan
yang tertera dalam Undang- undang Otonomi

Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah secara
otomatis memiliki kapasitas atau kewenangan
yang jelas untuk dapat mengatur atau menata
wilayah sesuai kewenangannya. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, tata kota adalah pola
tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah
kota dalam membangun, misalnya jalan, taman,
tempat usaha dan tempat tinggal agar kota itu apik,
nyaman, berlingkugan sehat dan terarah
perluasannya pada masa depan.

Kawasan Perkotaan
Kawasan adalah daerah tertentu yang

mempunyai ciri tertentu atau berdasarkan
pengelompokan fungsional kegiatan tertentu,
seperti kawasan industri, kawasan perdagangan,
kawasan rekreasi dan sebagainya. Kawasan juga
dapat diartikan daerah tertentu yang mempunyai
ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan,
industri dan sebagainya. Kawasan juga untuk
menyebutkan daerah tertentu yang terikat atau
terkena peraturan tertentu atau khusus.

Kondisi Perkotaan
Kondisi adalah situasi atau keadaan yang

ada pada diri individu baik di luar maupun di dalam
dirinya. Kondisi Kawasan perkotaan adalah
menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh
beberapa kota. Perumusan kebijakan dan strategi
pengembangan perkotaan, pada dasarnya adalah
mewujudkan visi tentang perkotaan yang kita
harapkan akan dapat terjadi dalam puluhan bahkan
ratusan tahun kedepan. Perumusan visi tersebut
didasarkan pada isu- isu utama pembangunan
perkotaan mencakup urbanisasi, kemiskinan,
kualitas lingkungan hidup, kapasitas daerah untuk
pengelolaan kota, pertumbuhan antar kota yang
belum seimbang dan globalisasi.

Hambatan dan Tantangan Dalam Penataan
Kota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2002: 385), hambatan adalah halangan atau
rintangan. Hambatan merupakan suatu yang
sangat penting menjadi perhatiaan dalam
melaksanakan suatu tugas atau kegiatan.
Hambatan sering bersifat negatif yaitu
memperlambat lajunya suatu yang dikerjakan oleh
seseorang.
Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia dapat dilihat dari kata “tantang (tantang
+ an) diartikan: 1. Ajakan berkelahi (berperang
dll), 2. Hal atau objek yang menggugah tekat untuk
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meningkatkan kemampuan mengatasi masalah;
rangsangan untuk bekerja lebih giat dan
sebagainya, kesulitan itu merupakan tantangan
untuk lebih giat bekerja. 3. Hal atau objek yang
perlu ditanggulangi.

Berbagai hambatan dalam penataan kota
akan menjadi tantangan yang harus selalu dihadapi
oleh pihak stakeholder pada setiap perkotaan.
Hambatan dan tantangan itu akan selalu beriringan
dan selalu ada sepanjang proses penataan
perkotaan.

Strategi Penataan Kota
Strategi menurut kamus besar bahasa

Indonesia adalah pendekatan secara keseluruhan
yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan,
perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam
kurun waktu tertentu. Menurut Carl Von
Clausewitz, strategi merupakan pengetahuan
tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan sebuah peperangan. Menurut
Morrisey mengatakan bahwa strategi ialah proses
untuk menentukan arah yang harus dituju oleh
perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya.
Rangkuti mengatakan bahwa strategi adalah alat
untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan istilah
strategi ini masih banyak lagi pengertian-
pengertian lain namun pemahaman makna dari
istilah strategi ini pada umumnya sama. Sterategi
penataan kotai merupakan kewenangan dari
pemerintah sesuai tingkatannya masing- masing,
karena jelas bahwa penataan kota itu merupakan
bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam
melindungi menjamin kenyamanan dan
keselamatan warganya serta untuk memelihara
ketertiban umum yang tentunya harus
diimplementasikan melalui kebijakan- kebijakan
pemerintah. Secara spesifik bahwa strategi
penataan kota di sini bertujuan agar terjaganya
suatu kerapian, keindahan, kebersihan dan
ketertiban diberbagai bidang kehidupan di kota
itu sendiri khususnya ketertiban berlalu lintas di
jalan raya.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriftif. Menurut Sugiyono (2007: 54) penelitian
deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran
terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam
melakukan penelitian ini informan adalah sumber
utama data penelitian, yaitu yang memiliki data dan
informasi berkaitan dengan fokus penelitian.
Informan dipilih dengan menggunakan teknik

Purposive sampling. Teknik pengumpulan data
yang penulis lakukan adalah melalui Wawancara,
Observasi dan Studi Dokumentasi. Analisis data
yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode
kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam
Moleong, 1995:3), sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan
perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini penulis
lakukan di Wilayah Kota Sintang. Pemilihan lokasi
tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan
praktis dan metodologis serta asas manfaat
penelitian ini bagi masyarakat umum, dalam hal
ini lebih khusus masyarkat Kota Sintang terutama
pembaca berkaitan dengan penataan ruang Kota
Sintang..

H A S I L  P E N E L I T I A N  D A N
PEMBAHASAN
Kewenangan Dalam Penataan Kota Sintang

Berdasarkan berbagai uraian pada bagian
terdahulu dari tulisan ini khususnya berkaitan
dengan kewenangan dalam penataan kota
dinyatakan bahwa Pemerintah memiliki
kewenangan menentukan berbagai kebijakan
menyangkut kepentingan warganya. Menurut
kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengertian
kewenangan adalah kekuasaan membuat
keputusan memerintahkan dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang lain. Kota Sintang
merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten
Sintang tentunya juga menjadi pusat perhatian
pemerintah untuk ditata atau dikelolala agar
semakin baik kondisinya karena Kota Sintang
menjadi standar utama orang melihat gambaran
Kabupaten Sintang secara keseluruhan. Berbicara
tentang kewenangan dalam penataan Kota Sintang
tentunya secara otomatis bahwa yang memiliki
kewenangan untuk menata dan mengelola Kota
Sintang itu adalah merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai
dengan tingkatan, bagian dan fungsinya masing-
masing dalam suatu sistem pemerintahan.

Kawasan Kota Sintang
Berkaitan dengan pengertian kawasan

seperti uraian sebalumnya dalam tulisan ini
ditegaskan bahwa kawasan adalah daerah tertentu
yang mempunyai ciri tertentu atau berdasarkan
pengelompokan fungsional kegiatan tertentu,
seperti kawasan industri, kawasan perdagangan,
kawasan rekreasi dan sebagainya. Kawasan juga
dapat diartikan daerah tertentu yang mempunyai
ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan,
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industri dan sebagainya. Kawasan juga untuk
menyebutkan daerah tertentu yang terikat atau
terkena peraturan tertentu atau khusus. Wilayah
dan kawasan Kota Sintang secara nyata tergolong
cukup besar dan setiap tempat atau kawasan telah
memiliki berbagai ciri atau karakter tertentu,
seperti kawasan tertib lalu lintas, perkantoran,
pendidikan, kesehatan, pertokoan/ perbelanjaan,
peternakan, industri dan lain- lain. Secara fisik kita
sulit melihat batasan- batasan yang termasuk
dalam kawasan Kota Sintang, namun kemajuan
masyarkat terus bergerak sehingga terkesan
kawasan perkotaan ini bergerak mengikuti
perubahan dan kemajuan khususnya bangunan
fisik yang kelihatan. Berdasarkan pengamatan
penulis bahwa salah satu problem utama penataan
Kota Sintang ini karena setiap pergerakan
pembangunan fisik yang begitu pesat itu selalu
terlebih dahulu dilaksanakan sedangkan aktivitas
penataan muncul belakangan, sedangkan
seharusnya penataan secara riil itu sebenarnya
yang harus lebih dahulu dilakukan kemudian diikuti
dengan pembangunan fisik.

Kondisi Kota Sintang
Secara geografis Kota Sintang sangat

strategis dikembangkan menjadi kota yang besar
dengan keindahannya, dimana kota ini terbagi
dibelah oleh Sungai Kapuas yang merupakan
sungai terpanjang di Indonesia, kemudian di tengah
Kota Sintang ini juga dibelah oleh Sungai Melawi
yang juga merupakan sungai terbesar dan
terpanjang kedua setelah Sungai Kapuas jika
dibandingkan sungai- sungai lainnya yang berada
di wilayah Kalimantan Barat. Karena dibelah oleh
kedua sungai tersebut maka konsentrasi penduduk
di Kota Sintang terbagi menjadi tiga tempat yaitu;
pertama jalur kiri mudik Sungai Kapuas yang
terhubung langsung ke arah Kecamatan Binjai
Hulu. Jalur tengah berada di antara Sungai Kapuas
dengan muara Sungai Melawi dimana posisinya
berada di sebelah kanan mudik Sungai Kapuas
dan sebelah kiri kalau Milir dari Sungai melawi
serta terhubung langsung dengan Kecamatan
Kelam Permai. Selanjutnya konsentrasi penduduk
Kota Sintang yang cukup padat dan ramai berada
di sebelah kanan Sungai Kapuas terus ke hulu
berada di pesisir kanan mudik Sungai Melawi, di
arah hilirnya terhubung langsung dengan
Kecamatan Tempunak dan bagian hulu terhubung
langsung dengan Kecamatan Sungai Tebelian.

Sampai pada saat penelitiaan ini penulis
kesulitan mendapat data yang menentukan batas

Kota Sintang itu sendiri, tetapi paling tidak pintu
gerbang yang bertuliskan selamat datang di Kota
Sintang itu sebagai salah satu acuan bagi penulis
untuk menentukan wilayah Kota Sintang. Setelah
melihat secara keseluruhan posisi letak kota ini
maka dapat disusun bagaimana strategi penataan
kota jika pihak terkait memerlukannya sebagai
acuan untuk mengatur lebih baik tata ruang kota
ini dikemudian hari. Kondisi Kota Sintang saat ini
bisa dilihat di sebelah kiri mudik Sungai Kapuas
pada umumnya merupakan wilayah permukiman
penduduk dengan berbagai aktivitasnya, di bagian
tengah tadi yaitu antara Sungai Kapuas dan Sungai
Melawi terkonsentrasi permukiman penduduk
disertai Pusat Pemerintahan, Pendidikan dan
Kesehatan serta Perdaganagan, sedangkan jalur
kanan mudik Kapuas dan Melawi terkonsentrasi
permukiman penduduk sebagai pusat aktivitas
perekonomian, perdagangan atau bisnis.
Berdasarkan kajian penulis pemerintah daerah
belum secara maksimal mengatur tata ruang kota
agar bisa tertib dan rapi, karena belum ada
ketegasan mengenai kawasan bisnis, perdagangan,
peternakan, pembuangan sampah, industri/ sawmil
berbagai usaha yang mengakibatkan kota menjadi
kumuh.

Pada sisi lain bahwa bagi penulis jika
bicara tentang penataan kota tentu tidak terlepas
dari masalah ketertiban kota, sementara jika
biacara tentang ketertiban kota tentunya yang
paling utama menukur ketertiban adalah berkaitan
dengan pengaturan ketertiban lalu lintas sehari hari
seperti yang akan penulis uraikan lebih lanjut.
Kota Sintang adalah salah satu kota di Kalimantan
Barat yang merupakan ibu kota dari Kabupaten
Sintang, serta tidak berlebihan jika penulis
tegaskan melalui tulisan ini bahwa Kota Sintang
adalah kota terbesar nomor dua di Kalimantan
Barat setelah Kota Pontianak. Kota yang
dicadangkan menjadi ibu kota propinsi jika terjadi
pemekaran wilayah Timur Kalimantan Barat ini
menjadi propinsi sendiri, juga disertai pesatnya
perkembangan kemajuan yang tentunya semakin
bertambah jumlah kendaraan secara pasti
mempengaruhi ruang gerak lalu lintas.
Menetapkan suatu kawasan tertib Lalu Lintas di
Kota Sintang merupakan bagian dari kebijakan
Pemerinah Daerah Kabupaten Sintang dalam
rangka menjaga dan memelihara keamanan dan
ketertiban.

Berdasarkan penelitian yang pernah
penulis lakukan pada tahun 2011, bahwa dasar
hukum atau kebijakan tentang penetapan kawasan
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tertib lalu lintas di Kota Sintang sudah kurang
relevan lagi bagi efektivitas penertiban lalu lintas
di Kota Sintang saat ini. Berdasarkan surat
keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sintang Nomor: 398 Tahun 1996. Tentang
perubahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sintang Nomor: 062 Tahun 1995.
Tentang penetapan ruas jalan dari jembatan
Melawi sampai simpang lima Baning sebagai
kawasan percontohan tertib lalu lintas. Dari
seluruh wilayah Kota Sintang yang ternyata cukup
luas, menurut hasil penelitian yang penulis ketahui
ternyata yang ditetapkan sebagai kawasan tertib
lalu lintas sangat sedikit sekali yaitu sampai saat
ini hanya jalan Bhayangkara dan ruas jalan PKP.
Mujahidin saja yang ditetapkan sebagai kawasan
tertib lalu lintas. Menurut penelitian penulis, yang
menjadi masalah bahwa Kota Sintang yang cukup
luas dan ramai ada beberapa banyak ruas jalan
yang cukup panjang dan sebagai jalan utama
dalam kota tersebut yang tidak ditetapkan sebagai
kawasan tertib lalu lintas antara lain seperti; Jalan
MT. Haryono, Jl. YC. Oevang Oeray, Jalan
Kelam, Jalan Pangeran kuning dan masih banyak
lagi ruas- ruas jalan utama di Kota Sintang yang
tidak ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas.

Pada saat sekarang ini secara logika di
lapangan bahwa kawasan tertib lalu lintas di Kota
Sintang yang hanya ditetapkan pada dua jalan yang
tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan Kota Sintang dewasa ini,
meskipun penertiban yang dilakukan oleh pihak
berwenang khususnya satlantas polres Sintang
tidak hanya terikat pada kawasan tersebut.
Mengingat pertambahan jumlah kendaraan yang
begitu banyak dan perkembangan Kota Sintang
yang cukup pesat maka pemerintah daerah perlu
memikirkan sistem tertib lalu lintas yang lebih
profesional. Kewenangan pihak kepolisian
khususnya satlantas untuk mengatur ketertiban lalu
lintas mereka tidak terikat hanya pada kawasan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai
kawasan tetib lalu lintas saja, mereka punya
kewenangan menertibakan semua ruas jalan
dimana saja yang menurut mereka dipandang perlu
untuk ditertibkan. Meskipun kawasan tertib lalu
lintas tidak merupakan satu- satunya syarat agar
jalan raya dapat dijaga ketertibannya oleh pihak
terkait, namun kawasan tertib lalu lintas di Kota
Sintang dapat dipastikan ruang lingkupnya masih
sangat kurang jika dibandingkan dengan
perkembangan Kota Sintang saat ini.

Hambatan dan Tantangan Dalam Penataan
Kota Sintang

Hambatan dan tantangan merupakan satu
kesatuan kesatuaan yang saling keterkaitan satu
sama lain, karena hambatan itu merupakan
halangan atau rintangan dalam menjalankan tugas
atau melaksanakan suatu kebijakan, sementara
tantangan merupakan hal atau objek yang
menggugah tekat untuk meningkatkan kemampuan
mengatasi masalah. Hambatan dan tantangan
dalam penataan kota menuju Kota Sintang yang
tertata rapi, bersih dan tertib tentunya dapat dilihat
secara langsung sesuai dengan kondisi dan
perkembangan Kota Sintang dari waktu ke
waktu. Berdasarkan penelitian dan pengamatan
penulis bahwa hambatan dan tantangan dalam
penataan Kota Sintang dapat penulis inventarisir
secara garis besar berdasarkan jalur serta masing-
masing ruas jalan utama tempat konsentrasinya
wilayah permukiman penduduk. Adapun jalur-
jalur tersebut secara garis besar dapat dijabarkan
sebagai berikut: 1. Konsentrasi permukiman
penduduk jalur kiri mudik Sungai Kapuas, dengan
beberapa ruas jalan raya mulai dari hulu yaitu dari
batas Kota Sintang dengan Binjai Hulu sampai
ke arah Keraton Sintang serta ke arah Sungai
Kawat. 2. Konsentrasi permukiman penduduk
yang berada di bagian tengah antara Sungai
Kapuas dengan Sungai Melawi, dibagian ini dapat
diinventarisir berdasarkan beberapa ruas jalan
utama misalnya; mulai dari pintu gerbang selamat
datang yang berdampingan dengan jembatan
Sungai Jamelak menuju Tugu Beji, selanjutnya dari
Tugu Beji menuju Pasar Inpres dengan beberapa
ruas jalan, dari Pasar Inpres arah muara Sungai
Melawi kemudian beberapa ruas jalan utama dan
jalan kecil yang menghubungi ke arah Markas
Polres Sintang. Di sisi lain jalur jalan utama bahkan
jalan paling besar dalam wilayah Kota Sintang ini
memanjang dari Tugu Beji seperti jalan Yc.
Oevang Oeray selanjutnya bersambung dengan
jalan Lintas Melawi sampai ke Jembatan Tol
Sungai Melawi dengan berbagai cabang jalan
lainnya. Terakir di arah ini ada ruas jalan yang
cukup panjang dari arah Muara Sungai Melawi/
Alai menuju Kapmpung Ladang, Baning Kota,
Sungai Ana hingga Tertung. 3. Konsentrasi
permukiman penduduk yang berada pesisir kanan
mudik Sungai Kapuas dan Sungai Melawi
terdapat sepanjang jalan utama mulai dari hilir
Masuka sampai ke arah Sungai Ukoi, termasuk
berbagai ruas jalan yang menghubung jalan utama
ini dengan berbagai karakter geografis dan
sosialnya. Berdasarkan penelitian dan pengamatan
penulis bahwa Wilayah Kota Sintang yang cukup
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besar dan terbagi dalam tiga wilayah konsentrasi
permukiman penduduk seperti yang penulis
jabarkan tersebut adalah memiliki karakter
geografis dan karakter sosial yang cukup beragam
sehingga mengandung konsekuensi munculnya
berbagai hambatan dan tantangan bagi pemerintah
atau pihak dalam mengatur penataan Kota
Sintang, dimana hambatan ini tidak mungkin dapat
diuraikan satu persatu melalui tulisan yang
sederhana ini.
Strategi Penataan Kota Sintang

Setelah melakukan penelitiaan dan
pengamatan selanjutnya mempelajari kondisi
Kota Sintang secara keseluruhan maka penulis
dapat menjabarkan uraian- uraian lebih lanjut
tentang bagaimana strategi penataan Kota Sintang
dalam rangka menjadikan kota ini bersih, rapi dan
tertib seperti yang diharapkan semua pihak.
Strategi yang dimaksud akan tercapai hanya
apabila Pemerintah Kabupaten Sintang telah
memiliki komitmen yang kuat dan konsekuen
dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-
kebijakan secara sistematis dan menyeluruh
tentang penataan ruang Kota Sintang. Menurut
pengamatan dan analisa penulis strategi penataan
Kota Sintang ini menuju kota yang “bersih, rapi
dan tertib” dapat diwujudkan dengan komitmen
dan kebijakan nyata dari Pemerintah Kabupaten
Sintang melalui langkah- langkah sebagai berikut:
1) Memperluaskan Wilayah Kota Sintang
kemudian memberikan batas yang tegas dan jelas
sampai ke patok batas secara pisik bisa dilihat
oleh masyarakat umum di mana batas Wilayah
Kota Sintang. 2) Mengatur ketertiban bagunan
permukiman penduduk, tempat usaha, serta
berbagai aktivitas masyarakat agar ada jarak ideal
dari seluruh ruas dan badan jalan yang ada dalam
wilayah Kota Sintang. 3) Mengatur dengan ketat
ketertiban berlalu lintas, mencegah dan melarang
berdirinya bagunan liar yang kumuh, pembuangan

sampah yang tidak teratur dan menertibkan PLN
agar penggunaan listrik tidak sembarangan
dibiarkan dipasang pada pondok- pondok liar yang
mengganggu ketertiban dan keindahan kota. 4)
Mengatur secara khusus dengan tegas agar
tempat- tempat usaha yang mengandung polusi
seperti pabrik, sawmel, pengetaman kayu, pasar
sayur, peternakan dan lain- lain yang dapat
merusak keindahan kota agar tidak berada di jalan
utama dan harus jauh dari permukiman penduduk.
Pada sisi lain selain empat point yang strategi
penataan secara fisik tersebut di atas, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga
tentunya perlu melakukan sosialisasi, memberikan
pendidikan mental kepada masyarkat secara
berkesinambungan agar certanam rasa
tanggungjawab masyarakat akan kebersihan,
keindahan dan keamanan dalam Wilayah Kota
Sintang. Adapun sasaran soaialisasi yang dimaksud
di atas yaitu seperti; lembaga- lembaga pendidikan
baik formal maupun informal, seluruh unsur ASN,
TNI dan Polri, serta berbagai organisasi sosial
kemasyarakatan.
Kesimpulan dan Saran

Secara kasat mata kondisi Kota Sintang
saat ini masih belum tertata dengan rapi, terkesan
banyak tempat kumuh, lingkungan menjadi kotor
dan jorok. Pihak pemerintah yang memiliki
kewenangan belum mampu secara maksimal
menata kota ini menjadi kota yang bersih, rapi
dan tertib, ketertibaban dan keamanan lalu lintas
di jalan raya belum maksimal sehingga maraknya
pelanggaran lalu lintas dan biasanya
mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.  Melalui
tulisan ini penulis menyarankan secara khusus pada
Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk menata
lingkungan kota ini melibatkan para ahli dari
perguruan tinggi dan pihak lembaga maupun
perseorangan yang mampu dan fokus dengan
bidangnya.
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mengakibatkan karyawan bertindak semaunya tanpa aturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Disiplin Kerja Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. SAM Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang
digunakan dengan menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Validitas data diperoleh
dengan cara trianggulasi sumber  dan teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.
Kajian dalam penelitian ini mengetahui Disiplin Kerja Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. SAM
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang pada aspek : Disiplin Kerja Karyawan (Disiplin Preventif,
Disiplin Korektif, Disiplin Progresif dan Budaya Kerja Organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hingga tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. SAM Kecamatan
Binjai Hulu Kabupaten Sintang telah diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan walaupun belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat beberapa karyawan perusahaan yang masih
melanggarkan baik terhadap disiplin kerja itu sendiri. Kesimpulannya Secara umum pelaksanaannya
disiplin organisasi pada PT. SAM menunjukan sudah berjalan dengan baik serta lancar. Disarankan
kepada Sebaiknya untuk menghindari banyaknya pelanggaran terhadap disiplin kerja   perusahaan
perlu  adanya  pendekatan  tersendiri  kepada semua karyawan dengan meningkatkan perhatian
sosial dan kekeluargaan sehingga karyawan lebih merasa diperhatikan.

Kata Kunci :  Disiplin, Kerja.

            Sumber daya manusia merupakan
modal yang menentukan keunggulan kompetitif
dan keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan
perusahaan.  Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan kemauan, kemampuan dan sikap
karyawan baik dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, sehingga hasil kerja karyawan
yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan
perusahaan. Dalam mengelola sumber daya
manusia berbagai permasalahan akan sering
muncul,seperti kinerja karyawan yang kurang
maksimal.              PT. Sintang Agro Mandiri
(SAM) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak
di bidang industri yang pengolaan minyak dari hasil
perkebunan sawit yang membutuhkan karyawan
dengan kualifikasi sumber daya manusia beraneka
keahlian yang dimiliki agar mampu melaksanakan
kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan
yang telah direncanakan dan tujuan perusahaan
tercapai serta tepat sasaran.Untukmelaksanakan
tentunya  perusahaan tersebut memerlukan
sumber daya manusia yang  mempunyai  kualitas
kerja karyawan yang  memadai  diantaranya yaitu
karyawan yang produktif,  inovatif dan disiplin.

Kinerja karyawan adalah perilaku nyata yang
ditampilkan setiap karyawan sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya
dalam perusahaan. Pada setiap orang yang
bekerja atau dalam suatu kelompok kerja, kinerja
selalu diharapkan bisa senantiasa baik kualitas dan
kuantitasnya. Untuk mendapatkan hasil itu sendiri
haruslah didukung dengan  penetapan  tujuan dan
diawali dengan perencanaan kerja yang rasional.
Maksud penetapan tujuan kinerja adalah
menyusun sasaran-sasaran yang berguna tidak
hanya sebagai pedoman mencapai tujuan, tetapi
juga bisa menjadi sarana evaluasi kinerja pada
akhir periode dan untuk mengelola keadaan pasca
kerja selama periode tersebut.
             Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat
bahwa disiplin kerjai berhubungan erat dengan
kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada hasil
kinerja karyawan Pabrik Minyak Kelapa Sawit
PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Kecamatan
Binjai Hulu, Kabupaten Sintang pada  tahun  2014
dan  2015 dimana tingkat kedisiplinan dan rasa
tanggung serta kesadaran karyawannya masih
tergolong rendah didalam mentaati peraturan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan    terutama   pada
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aspek ketepatan waktu karyawan masuk kerja
(masih terdapat karyawan yang sering terlambat
masuk kerja), masih ada karyawan yang lalai
dalam menerapkan ketentuan perusahaan didalam
melaksanakan pekerjaannya seperti penggunaan
fasiltas   keselamatan kerja sehingga
mengakibatkan angka kecelakaan kerja karyawan
pada tahun 2016   lebih   besar   bila dibandingkan
pada tahun  2015 dan 2014. Dengan masih adanya
karyawan yang kurang disiplin baik itu ketepatan
waktu masuk kerja serta dalam penggunaan
fasilitas keamanan kerja karyawan pada PT. SAM
dimaksud tentunya berdampak pada penurunan
kinerja karyawan itu sendiri. Untuk tetap
terjaganya kedisiplinan kerja karyawan baik dari
aspek ketepatan waktu masuk kerja serta tetap
terjaganya keamanan kerja karyawan tidak
terlepas dari peran perusahaan itu didalam
memberikan pembinaan secara terus menerus
kepada karyawan seperti sanksi pemotongan gaji,
pemotongan insentif serta pemotongan uang
makan bagi karyawan     yang     sering     datang
terlambat masuk kerja. Jika setelah sanksi
dimaksudkan      dilakukan ternyata masih juga
melakukan pelanggaran  kedisiplinan  yang telah
ditetapkan oleh perusahaan maka langkah
selanjutnya perusahaan akan memberikan surat
peringatan sampai 2 kali berturut-turut dan jika
belum juga karyawan tersebut mematuhi
kedisiplinan untuk selanjutnya di PHK-kan.
Sedangkan bagi karyawan harian jika melanggar
kedisiplinan kerja baik dalam bentuk
keterlambatan jam kerja maupun melanggar
ketentuan lain seperti tidak masuk kerja maka
sanksinya berupa pemotongan gaji harian dihitung
berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Sanksi-
sanksi dimaksud dilakukan dalam upaya
memberikan motivasi kepada semua karyawan
agar memiliki kesadaran secara pribadi tanpa
adanya  paksaan  untuk  tetap   mematuhi semua
ketentuan perusahaan serta rasa memiliki dan
tanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah
ditugaskan kepada masing-masing karyawan.
          Secara  umum  penelitian  ini bertujuan
untuk  mengetahui, mendiskripsikan dan
menganalisa tentang Disiplin  Kerja Pada Pabrik
Minyak Kelapa Sawit  PT. SAM Kecamatan
Binjai  Hulu  Kabupaten Sintang. Kegunaan dalam
penelitianini diharapkan  dapat  menambah
wawasan yang  berhubungan  dengan  fungsi
Administrasi Bisnis pada bidang Ilmu manajemen
Sumber Daya Manusia. menjadi masukan atau
bahan  pertimbangan bagi perusahaan  untuk

mengetahui dsiplin kerja pada  pabrik minyak
kelapa sawit PT. SAM     Kecamatan Binjai Hulu
Kabupaten Sintang.              Menurut Simamora
(1997 : 22) “Disiplin adalah prosedur yang
mengoreksi atau menghukum bawahan karena
melanggar peraturan atau prosedur. Mengenai
perilaku karyawan yang tidak tepat mengacaukan
atau kinerjanya tidak dapat diterima organisasi”.
Dalam kondisi ini diperlukan disiplin. Menurut
Mondy dan Noe (2005:71) “Disiplin merupakan
kontrol diri dan tingka laku tertata karyawan dan
mengindikasikan adanya tim kerja yang sejatinya
di dalamorganisasi”. Hasibuan (2003:45)
menyatakan “Kedisiplinan adalah kesadaran dan
kesediaan seseorang menaati semua
peraturanperusahaan  dan  norma-norma  yang
berlaku”.
              Jadi Kesadaran adalah sikap seseorang
yang secara sukarela mentaati semua peraturan
dan sadarakan tugas dan tanggungjawabnya, jadi
dia akanmematuhi/mengerjakan semua tugasnya
dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan
yang dimaksud dengan kesediaan adalah suatu
sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang
sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang
tertulis maupun  tidak. Nitisemito (2001: 27)
mengartikan kedisiplinan sebagai suatu  sikap
tingkah  laku  dan  perbuatan yang sesuai    dengan
peraturan dari perusahaan baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis.  Disiplin kerja pada
dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap
sumber daya manusia dalam organisasi, karena
dengan kedisplinan organisasi akan berjalan
dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan
baik pula. Menurut Setiyawan dan Waridin,(
2006:35) Disiplin kerja mempunyai pengaruh
positif terhadap kinerja   karyawan. Karyawan
yang   disiplin dalam bekerja sejak berangkat, saat
kerjadan saat pulang kerja serta sesuai aturan
dalam bekerja, biasanya akan memiliki kinerja
yang baik. Dari penjelasan teori tersebut dapat
disimpulkan bahwa disiplin dalam suatu organisasi
atau  perusahaan sangat penting dengan
terbentuknya suatu aturan bagi karyawan yang
dapat meningkatkan  kinerja secara optimal.
             Menurut Rivai (2004: 88) “Disiplin kerja
adalah suatu alat yang digunakan para manajer
untuk berkomunikasi dengan karyawan agar
mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku
serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan
kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati
semua peraturan perusahaan dan norma-norma
sosial yang berlaku”. Sedangkan menurut
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Setiyawan dan Waridin, (2006:87) : Disiplin kerja
pada dasarnya selalu diharapkan menjadi   ciri
setiap   sumber   daya  Manusia   dalam
organisasi,  karena dengan kedisplinan organisasi
akan berjalan dengan baik dan bisa  mencapai
tujuannya  dengan  baik  pula. Disiplin kerja
mempunyai  pengaruh positif terhadap  kinerja
karyawan. Karyawan yang        disiplin dalam
bekerja sejak berangkat, saat kerja dan saat
pulang  kerja  serta sesuai  aturan  dalam bekerja,
biasanya akan memiliki kinerja yang baik. Dapat
disimpulkan, semakin tinggi   disiplin   kerja,   maka
semakin tinggi  kinerja karyawan. Menurut Luthans
(2006:124), disiplin kerja dapat timbul dari diri
sendiri dan dari perintah, antara lain : Self
discipline. Disiplin   ini  timbul   karena  seseorang
merasa   terpenuhi kebutuhannya dan   telah
menjadi  bagian  dari  organisasi,  sehingga orang
akan  tergugah   hatinya   untuk sadar dan  secara
sukarela  mematuhi segala peraturan  yang berlaku.
Command discipline.Dalam setiap organisasi,
yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang pertama,
yaitu datang karena kesadaran dan  keinsyafan.
Akan tetapi kenyataan selalu   menunjukkan
bahwa  disiplin itu lebih banyak di  sebabakan
oleh adanya semacam paksaan dari luar.

Tu’u (2004: 175 ) mengemukakan
beberapa hal yang dapat dipengaruhi oleh disiplin
antara lain: penataan kehidupan  bersama  Disiplin
akan mengatur kehidupan bersama, dalam suatu
kelompok tertentu atau dalam masyarakat dengan
begitu, hubungan yang terjalin antara individu satu
dengan individu lain menjadi lebih baik dan lancar.
Pembangunan kepribadian. Disiplin juga dapat
membangun kepribadian seorang disiplin yang
baik, sangat berpengaruh kepribadian
seseorang.Lingkungan organisasi yang memiliki
keadaan yang tenang, tertib dan tentram sangat
berperan dalam membangun kepribadian yang
baik. Melatih kepribadian Disiplin merupakan
sarana untuk melatih  kepribadian pegawai agar
senantiasa menunjukkan kinerja yang baik sikap,
perilaku dan pola kehidupan yang baik dan
berdisiplin tidak berbentuk dalam waktu yang
lama salah satu proses untuk membentuk
kepribadian tersebut dilakukan melaui proses
latihan. Latihan tersebut dilaksanakan bersama
antar pegawai, pimpinan dan seluruh personil yang
ada dalam organisasi tersebut.
             Fungsi pemaksaan. Disiplin sebagai
sarana pemaksaan kepada seseorang untuk
mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di
lingkungan tersebut dengan pemaksaan,

pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat
menyadarkan bahwa disiplin itu penting. Pada
awalnya mungkin disiplin itu penting karena suatu
pemaksaan namun karena adanya pembiasaan
dan proses latihan yang terus-menerus maka
disiplin dilakukan atas  kesadaran  dalam diri
sendiri dan dirasakan sebagai kebutuhan dan
kebiasaan. Diharapkan untuk dikemudian hari,
disiplin ini meningkat menjadi kebiasaan berfikir
baik, positif, bermakna dan   memandang   jauh
kedepan. Disiplin bukan hanya soal mengikuti dan
mentaati  peraturan, melainkan sudah  meningkat
menjadi disiplin berfikir yang mengatur dan
memengaruhi seluruh aspek kehidupannya.
Disiplin preventif adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendorong para karyawan
agar mengikuti berbagai standar dan aturan,
sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat
dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk
mendorong disiplin diri karyawan. Dengan cara
ini karyawan menjaga disiplin diri mereka dan
bukan karena suatu paksaan. Menurut T. Hani
Handoko (2008:62) “disiplin preventif adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para
pegawai/karyawan agar mengikuti berbagai
standar dan aturan sehingga penyelewengan-
penyelewengan dapat dicegah”. Dengan demikian
disiplin preventif  merupakan suatu upaya  yang
dilakukan oleh karyawan   untuk menciptakan
suatu sikap dan iklim organisasi/perusahaan
dimana semua anggota organisasi/perusahaan
dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang
telah ditetapkan atas kemauan sendiri. Adapun
fungsi dari disiplin preventif adalah untuk
mendorong disiplin diri para pegawai/karyawan
sehingga mereka dapat menjaga sikap disiplin
mereka bukan karena paksaan.
            Disiplin Korektif adalah kegiatan diambil
untuk  menangani   pelenggaran terhadap aturan-
aturan   dan mencoba menghindari    pelanggaran-
pelanggaran berikutnya.  Kegiatan    korektif
sering   berupa   sesuatu   bentuk hukuman dan
disebut tindakan kedisiplinan. Sasaran-sasaran
indakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat
mendidik dan menilai, bukan tindakan   negative
yang  bersifat menjatuhkan.  Secara  umum
tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut :
Untuk memperbaiki pelanggaran Untuk
menghalangi karyawan lain melakukan
pelanggaran serupa Untuk menjaga berbagai
standar agar tetap konsisten dan efektif.  Prabu
Mangkunegara (2011:129) mengemukakan
bahwa “disiplin korektif adalah upaya untuk
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menggerakan pegawai dalam   menyatukan   suatu
peraturan   dan mengarahkan untuk tetap
mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang
berlaku dalam perusahaan”. Berdasarkan
pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
disiplin disiplin  korektif   merupakan   suatu   upaya
untuk   memperbaiki  dan  menindak pegawai yang
melakukan   pelanggaran  terhadap  aturan  yang
berlaku. Dengan Kata lain sasaran disiplin korektif
adalah para karyawan yang melanggar aturan dan
diberi sanksi yang sesuai dengan aturan yang
berlaku. Disiplin korektif ini dilakukan   untuk
memperbaiki  pelanggaran dan mencegah
karyawan  yang   lain melakukan perbuatan yang
serupa dan mencegah tidak adanya lagi
pelanggaran dikemudian hari. Disiplin progresif
merupakan pemberian hukuman yang lebih berat
terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya
adalah memberikan kesempatan kepada
karyawan untuk

METODE PENELITIAN  7
Mengambil tindakan korektif sebelum

hukuman-hukuman yang lebuh serius.
Dilaksanakan disiplin progresif ini akan
memungkinkan manajemen untuk membantu
karyawan memperbaiki kesalahan. Seperti yang
dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2004 : 444)
bahwa “disiplin  progresif   dirancang   untuk
memotivasi   karyawan   agar    mengoreksi
kekeliruannya secara sukarela. Contoh dari
disiplin progresif adalah teguran secara lisan oleh
atasan, skorsing pekerjaan, diturunkan pangkat
atau dipecat”. Disiplin progresif adalah kegiatan
yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.
Tujuannya memberikan   kesempatan   bagi
karyawan   untuk   mengambil  tindakan  korektif
sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat.

Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Metode
diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/
obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat
dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana
adanya. Menurut Nawawi (2012:67) : Metode
diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan   masalah yang Diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan  eadaan subyek/
obyek   penelitain (seorang,  lembaga,  masyarakat,
dan  lain-lain) pada saat sekarang    berdasarkan

fakta-fakta  yang nampak atau sebagaimana
adanya.  Dalam  metode ini, peneliti bisa saja
membandingkan fenomena-fenomena tertentu
sehingga  merupakan  suatu studi komparatif.
Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan
kualitatif. Menurut Denzin dan Lincon dalam
Moleong (2006:5 ) menyatakan     bahwa     “
Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang
menggunakan  latar  alamiah dengan maksud
menafsirkan fenomena  yang terjadi   dan
dilakukan   dengan   jalan   melibatkan   berbagai
metode  yang   ada “.  Adapun   Bogdan   dan
Taylor   dalam Moleong (2006:4)
mendefinisikan”Metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan  data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

H A S I L  P E N E L I T I A N  D A N
PEMBAHASAN

             Kedisiplinan kerja disebuah perusahaan
adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan
merupakan fumgsi operasi yang penting karena
semakin baik kedisiplinan karyawan semakin baik
pula prestasi kerja yang dihasilkannya. Tujuan
disiplin kerja adalah keinginan/target yang ingin
dicapai oleh suatu perusahaan dan sudah
ditetapkan secara jelas serta ideal dengan
kekuatan, kesanggupan dan keahlian yang dimiliki
oleh karyawan dalam usaha mencapai tujuan
sesuai dengan program kerja (work planning)
yang telah oleh perusahaan. Hasil penelitian
menemukan ada 3 (tiga) jenis disiplin yang
diterapkan kepada karyawan secara internal yaitu
disiplin preventif, disiplin korektif dan disiplin
progresif.  Sosialisasi peraturan  tentang
kedisiplinan untuk karyawan  dilakukan oleh
perusahaan  setiap bulan melalui pimpinan  unitnya
masing-masing. Dengan  demikian diharapkan
setiap  karyawan mengetahui dan memahami
ketentuan yang ada di perusahaan tempatnya
bekerja.  Ada beberapa cara pendekatan yang
dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan agar
tetap menjaga kedisiplinan didalam melaksanakan
pekerjaannya yakni dengan memberikan motivasi
melalui pendekatan individual kepada karyawan.
Sebagai contoh jika ada karyawan yang bekerja
tidak menggunakan helm pelindung kepala yang
telah perusahaan siapkan maka pengawas
lapangan langsung memberikan nasehat atau
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teguran kepada karyawan yang bersangkutan agar
menggunakan helm pelindung untuk keselamatan
kerja. Selain dengan cara memberikan teguran dan
nasuhat secara langsung kepada setiap individu,
perusahaan juga memberikan reward dan bonus
kepada karyawannya yang selalu mentaati
peraturan  perusahaan setiap tahunnya baik dalam
bentuk kenaikan gaji, kenaikan jabatan maupun
dalam bentuk hadiah.
             Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan
kepada karyawan yang paling utama yakni dengan
memberikan motivasi kepada karyawan melalui
pendekatan pemberian kesejahtraan kepada
karyawan yakni pemberian gaji yang sesuai dengan
tugas serta tanggungjawabnya dan pemberian
reward serta kenaikan jabatan bagi yang
berprestasi.  Sosialisasi tentang peraturan
perusahaan termasuk tentang kedisiplinan
karyawan didalam melaksanakan pekerjaannya,
diantaranya mengenai mekanisme pekerjaan,
prosedor kerja serta tanggungjawab didalam
pekerjaan dan budaya kerja perusahaan yang
harus dilakukan oleh setiap karyawan sesuai
dengan bidang dan jabatannya.              Penerapan
kedisiplinan yang diterapkan kepada
karyawannya bersifat di internal perusahaan dan
di lingkungan eksternal perusahaan. Didalam
lingkungan kerja karyawan dituntut menjaga
ketertiban dan diluar lingkungan karyawan dituntut
untuk menjaga nama baik perusahaan.  Kemudian
disiplin terhadap pekerjaan yakni harus tepat
waktu dan tanggungjawab terhadap hasil
pekerjaannya. Bila terjadi adanya pelanggaran
kedisiplinan kerja maka pihak perusahaan melalui
pimpinan unitnya masing-masing langsung
mengadakan teguran terhadap karyawan
bersangkutan. Teguran dapat dilakukan maksimal
tiga kali. Jika dalam bentuk teguran juga
karyuawan bersangkutan tetap melanjutkan
kesalahannya maka pimpinan unitnya wajib
melaporkan ke Bagian Personalia untuk
ditindaklanjuti dengan surat peringatan oleh Bagian
Personalia.  Surat peringatan bersifat tahapan yaitu
tahapan pertama sampai peringatan ketiga dalam
upaya memberikan kesempatan kepada
karyawan tersebut untuk merubah diri taat pada
ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan. jika ada karyawan yang melanggar
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
sanksi yang diberikan tergantung dari jenis
pelanggarannya serta berat dan ringannya

pelanggaran yang dilakukan.  Bisa mulai dari
teguran hingga masuk ke ranah yang berwajib atau
Kepolisisan. Dalam hal ini yang menangani
maslah-masalah pelanggaran dalam kedisiplinan
adalah bagian personalia atau HRD, kemudian
sanksi-sanksi yang ada diinternal PT. Sintang Agro
Mandiri (SAM) Kecamatan Binjai Hulu
Kabupaten Sintang  kepada karyawan pada
umumnya dilakukan secara bertahap yakni berupa
surat peringatan (SP 1, 2, 3) jika dalam bentuk
teguran lisan tidak  dihiraukan  oleh karyawan,
penundaan kenaikan gaji, pemotongan insentif,
atau natura, penurunan jabatan dan terakhirnya
pemecatan atau pemutusan hubungan kerja
(PHK).
          Adapun   tujuan  perusahaan  memberikan
sanksi kepada   karyawan baik dalam bentuk
penundaan kenaikan gaji, pemotongan insentif,
atau natura, penurunan jabatan yakni untuk
mendisiplinkan karyawan, untuk meningkatkan
produktivitas dan menimbulkan efek jera terhadap
karyawan yang sering melanggar aturan
perusahaan, sedangkan sanksi pemecatan
merupakan pemberian contoh bagi karyawan lain
agar tidak mengikuti pelanggaran yang
memungkinkan untuk terjadi pada karyawan yang
masih bekerja di perusahaan. Bentuk pelanggaran
yang mendapatkan teguran dan surat peringatan
pada PT.  Sintang Agro Mandiri (SAM)
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang .
Untuk memperkecilkan pelanggaran dan
meningkatkan pelaksanaan disiplin kerja
karyawan pada  PT. Sintang Agro Mandiri (SAM)
Kecamatan  Binjai  Hulu   Kabupaten Sintang,
perusahaan menawarkan reward tertentu kepada
karyawan yang selalu patuh terhadap peraturan
perusahaan yakni berupa kenaikan gaji dan
tunjangan. Selain itu PT. Sintang Agro Mandiri
(SAM) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang  juga terus melakukan sosialisasi tentang
budaya kerja perusahaan kepada karyawan
dengan beberapa pendekatan moril maupun
sosial.
             Sanksi atas pelanggaran kedisiplinan
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karyawan
mendapatkan teguran dari pimpinan unit.  Sanksi
teguran dilakukan sebanyak tiga Kali baik
terhadap jenis pelanggaran yang sama maupun
bentuk pelanggaran lainnya.  Jika sanksi berupa
teguran pertama hingga teguran ketiga tidak
diindahkan oleh karyawan yang melakukan
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pelanggaran maka karyawan tersebut
mendapatkan sanksi berupa surat peringatan
tertulis pertama (SP 1) dari bagian personalia
(HRD) perusahaan.  Bila setelah surat peringatan
pertama dikeluarkan dan kemudian karyawan
yang diberikan sanksi menjadi berubah selalu
disiplin mengikuti aturan perusahaan maka surat
peringatan hanya sampai pada tahap SP 1 tanpa
adanya kelanjutan sanksi untuk pada tahap
berikutnya. Selama ini PT.  Sintang Agro Mandiri
(SAM) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang telah secara kontinyu melakukan
sosialisasi baik itu berupa peraturan kerja maupun
budaya kerja perusahaan kepada semua
karyawan, oleh sebab itu pelanggaran disiplin
kerja oleh karyawan relatif kecil hal ini disebabkan
kesadaran pribadi karyawan terhadap pentingnya
disiplin kerja telah mengalami peningkatan.  Hal
ini dikarenakan karyawan lebih mementingkan
pekerjaannya dibandingkan kegiatan lainnya yang
kurang bermanfaat didalam meningkatkan
pendapatan baik untuk dirinya sendiri maupun
untuk keluarga.
             Disiplin  progresif   yang   diberlakukan
kepada Karyawan memiliki tingkatan berdasarkan
besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
karyawan yaitu berupa teguran lisan dan tertulis,
surat peringatan pertama sampai  surat peringatan
ketiga, skorsing, mengundurkan diri, dilaporkan
ke polisi (jika pelanggaran pidana) dan pemutusan
hubungan kerja (jika batas pembinaan sudah
maksimum). Ada beberapa jenis disiplin
perusahaan yang sering dilanggar  oleh karyawan
perusahaan terutama masalah keterelambatan jam
masuk kerja dan tentang budaya kerja perusahaan
yang bisa berakibatkan pada kecelakaan kerja
karyawan serta etika kerja karyawan. Adapun
jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh
karyawan selama ini pada PT. SAM Kecamatan
Binjai, terlampir. Dengan adanya penerapan
disiplin progresif dan sanksi yang dilakukan oleh
perusahaan telah menimbulkan efek jera terhadap
karyawan yang melanggar disiplin kerja
perusahaan sehingga menimbulkan kesadaran
secara bertahap kepada karyawan serta
mendorong motivasi kerja karyawan yang semakin
produktif.  Sanksi-sanksi yang sesuai dengan
ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan dan
kesepakatan bersama antara perusahaan dengan
karyawan pada saat karyawan awal masuk kerja
berdampak kepada kedisiplinan serta kesadaran
kerja karyawan di PT. SAM Kecamatan Binjai
hingga saat ini.  Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya

kuantitas karyawan yang mendapatkan sanksi
setiap tahunnya oleh perusahaan, seperti pada
data terlampir.

KESIMPULAN DAN SARAN

         Untuk meningkatkan  kedisiplinan  kepada
karyawan yang paling utama yakni dengan
memberikan motivasi kepada karyawan melalui
pendekatan            pemberian   kesejahtraan
kepada  karyawan  yakni  pemberian  gaji  yang
sesuai  dengan   tugas   serta tanggungjawabnya
dan pemberian reward serta kenaikan jabatan bagi
yang berprestasi.Selain pendekatan kesejahteraan
terhadap karyawan, mendisiplinkan karyawan
juga  dapat menggunakan pola    penegakan
sanksi   yang   tegas   kepada   setiap  karyawan
yang            melakukan   pelanggaran  sehingga
dapat menimbulkan  efek  jera  dan kesadaran
secara   pribadi   agar  tetap  mematuhi  peraturan
yang  telah ditetapkan oleh perusahaan.
Penerapan kedisiplinan yang diterapkan kepada
karyawannya  bersifat di internal perusahaan dan
di lingkungan eksternal perusahaan. Didalam
lingkungan  kerja  karyawan  dituntut   menjaga
ketertiban   dan  diluar lingkungan karyawan
dituntut  untuk  menjaga  nama  baik  perusahaan.
Bila terjadi adanya   pelanggaran   kedisiplinan
kerja   maka   pihak Perusahaan   melalui
pimpinan unitnya masing - masing  langsung
Mengadakan teguran terhadap karyawan
bersangkutan.
           Teguran  lisan dan tertulis  dapat dilakukan
maksimal  tiga  kali,   jika tidak diindahkan maka
diteruskan dengan penjatuhan sanksi. Bila
menyangkut pelanggaran pidana  maka  oleh
perusahaan  diserahkan  kepada pihak yang
berwajib (Kepolisian). Dengan adanya penerapan
disiplin  progresif dan sanksi yang dilakukan oleh
perusahaan  telah  menimbulkan  efek  jera
terhadap karyawan yang  melanggar disiplin kerja
perusahaan sehingga menimbulkan kesadaran
secara bertahap kepada   karyawan serta
mendorong motivasi kerja karyawan yang semakin
produktif. Ssebaiknya untuk menghindari
banyaknya pelanggaran terhadap disiplin kerja
perusahaan perlu adanya pendekatan tersendiri
kepada  semua karyawan dengan   meningkatkan
perhatian   sosial  dan kekeluargaan sehingga
karyawan lebih merasa    diperhatikan. Dengan
demikian karyawan juga ada rasa memiliki
terhadap perusahaan tempatnya bekerja.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan dan word of mouth mahasiswa program studi ilmu administrasi bisnis FISIP Unka.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel mahasiswa Program
Studi Ilmu Administrasi Bisnis yang berjumlah 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
Kualitas pelayanan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FISIP
Universitas Kapuas. 2) Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth mahasiswa.
Dan 3) Kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap word of
mouth mahasiswa melalui kepuasan mahasiswa. Pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap word
of mouth mahasiswa lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsungnya yang melalui kepuasan.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kepuasan

Semakin meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap pendidikan formal,
khususnya pendidikan tinggi menjadikan
perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang
diharapkan dapat menghasilkan sumber daya
manusia yang bermutu. Keadaan persaingan yang
cukup kompetitif antar perguruan tinggi menuntut
lembaga pendidikan memperhatikan mutu
pendidikan dan kelembagaan sehingga mampu
serta unggul dalam persaingan tersebut.
Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan
bermutu atau berkualitas apabila perguruan tinggi
tersbut mampu dan mewujudkan visinya melalui
pelaksanaan misinya (aspek edukatif), serta
mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek
induktif). Pengukuran mutu atau kualitas pelayanan
pendidikan merupakan elemen penting dalam
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih
efisien dan lebih efektif. Pengukuran kualitas
pelayanan dalam bidang pendidikan, tidak hanya
dilihat dari pelayanan akademis tetapi juga dilihat
dari pelayanan non akademis, diantaranya dalam
hal adminstrasi perkuliahan. Pelayanan di sini dapat
dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat
diberikan oleh seluruh jajaran civitas akademika
(pegawai, dosen, teknisi, saran dan prasarana dan
lain-lain) kepada mahasiswa sebagai pelanggan
internalnya.

Menurut Kotler (2009), terdapat lima
faktor yang menentukan kualitas pelayanan jasa,
yaitu: 1) tangible (bukti fisik), 2) reability
(kehandalan), 3) responsiveness (daya tanggap),
4) assurance (jaminan) dan 5) emphaty (empati).
Kualitas pelayanan merupakan suatu driver
kepuasan yang bersifat multidimensi. Tingkat
kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan
sudut pandang perusahaan tetapi harus dipandang
dari sudut pandang penilaian pelanggan. Kepuasan
dari sisi konsumen dipandang baik apabila
memenuhi apa yang mereka harapkan, sebaliknya
pelayanan akan dipersepsikan buruk apabila tidak
memenuhi yang mereka harapkan (Kotler,
(2009)).

Kepuasan mahasiswa akan memberikan
manfaat bagi perguruan tinggi. Mahasiswa yang
puas akan menggunakan jasa perguruan tinggi
tersebut dengan studi lanjut pada perguruan tinggi
yang sama. Selain itu dia juga akan
mempromosikan layanan yang baik dari perguruan
tinggi kepada calon mahasiswa yang lain sehingga
akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang kuliah
di perguruan tinggi tersebut. Kepuasan mahasiswa
dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara
harapan dan kinerja dari layanan akademik dan
birokrasi yang diterima oleh mahasiswa. Termasuk
dalam kepuasan mahasiswa antara lain kurikulum
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yang sesuai dengan harapan mahasiswa,
rancangan perkuliahan yang sesuai harapan
mahasiswa, penyajian materi dan evaluasi yang
sesuai dengan harapan mahasiswa, sarana dan
prasarana perkuliahan yang sesuai dengan harapan
mahasiswa, laboratorium yang sesuai dengan
harapan mahasiswa, dan pembimbingan yang
sesuai dengan harapan mahasiswa.

Kepuasan mahasiswa diduga ditentukan
oleh kualitas layanan yang berkaitan dengan
akademik. Tampubolon (2001) mengemukakan
bahwa layanan akademik memiliki porsi yang
sangat besar dalam layanan pendidikan. Layanan
akademik merupakan layanan yang banyak
berkaitan secara langsung dengan mahasiswa,
sehingga perguruan tinggi dalam memberikan
layanan akademik harus berusaha memahami
serta memenuhi kebutuhan mahasiswa dan
berakhir pada persepsi mahasiswa. Persepsi
tersebut akan melahirkan worm of mouth yang
baik pula kepada masyarakat luar.  Tjiptono
(2002) menyatakan “word of mouth merupakan
pernyataan secarapersonal atau non personal yang
disampaikan oleh orang lain selain organisasi
(service provider) kepada pelanggan”. Word of
mouth ini biasanya cepat diterima oleh pelanggan,
yang menyampaikannya adalah mereka yang
dapat dipercayainya, seperti para ahli, teman,
keluarga, dan publikasi media massa. Di samping
itu, word of mouth juga cepat diterima sebagai
referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit
mengevaluasi jasa yang belum dibelinya atau belum
dirasakannya sendiri. Oleh karena itu penting bagi
suatu lembaga untuk selalu memperhatian
kepuasan pelanggannya serta word of mouth yang
akan disampaikan oleh pelanggan tersebut.

Informasi keluhan mahasiswa atas
fasilitas fakultas yang masih kurang memadai antara
lain untuk fasilitas fisik seperti : lapangan parkir
yang kurang luas, dan kendaraan yang tidak
terprakir secara rapi. Selain itu, ruang kuliah yang
tidak nyaman karena panas,kursi yang rusak serta
kamar mandi yang kurang bersih. Begitu juga
halnya dengan media belajar yang mendukung
proses pembelajaran seperti alat pengeras suara
dan OHP atau infocus yang masih sangat kurang
jumlahnya dan sedikit yang berkondisi bisa
digunakan. Hal lain yang dikeluhkan mahasiswa
adalah kesigapan mengatasi kesulitan mahasiswa
dan keramahan staf pegawai dalam bekerja dalam
memberikan kejelasan informasi. Ketidakpuasan

ini dapat diteruskan dengan menunjukkan sikap
menginformasikan secara negatif kekurangan
fasilitas dan pelayanan yang tersedia di FISIP Unka
kepada orang lain. Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk meneliti tentang Pengaruh Kualitas
Pelayanan terhadap Kepuasan Dan Word Of
Mouth Mahasiswa Program Studi Ilmu
Administrasi Bisnis FISIP Unka.

Kualitas Pelayanan
Kualitas (Quality) merupakan sesuatu

yang dinamis terus bergerak, jika bergerak maju
dikatakan ada peningkatan mutu, jika bergerak
mundur dikatakan mutunya menurun. Menurut
Avianti (2005) kualitas dapat berarti superiority
atau excellence yaitu melebihi standar umum
yang berlaku. Sesuatu dapat dikatakan berkualitas
jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang
dimiliki oleh benda atau jasa yang dikehendaki
dengan maksud dari orang yang menghendakinya.
Menurut Sviokla (2002) kualitas layanan adalah
sejauh mana layanan yang diberikan oleh
perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan
dari pelanggan. Pendapat tersebut sejalan dengan
pendapat Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
(1998) yang dikutip Avianti (2005) bahwa kualitas
layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara
kenyataan dengan haparan pelanggan atas
pelayanan yang mereka terima. Kualitas layanan
akademik ialah nilai yang diberikan oleh pelanggan
sejauhmana layanan akademik yang diberikan
sesuai dengan harapan pelanggan (Lupiyoadi,
2006). Pelanggan dalam hal ini mahasiswa akan
mengatakan layanan akademik itu berkualitas
apabila sesuai dengan spesifikasi mereka. Kualitas
layanan akademik dalam penelitian ini adalah nilai
yang diberikan mengenai seberapa bagus layanan
akademik yang diberikan FISIP Unka mampu
sesuai dengan harapan mahasiswa.

Konsep kualitas pelayanan yang sangat
popular adalah konsep SerQual yang
dkembangkan oleh Parasuraman, Berry dan
Zeithml (1988). Pertama kali konsep dari dimensi
kualitas pelayanan diformulasikan menjadi sepuluh
dimensi, kemudian disederhanakan menjadi lima
dimensi, yaitu : 1) tangible (bukti fisik) mencakup
fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana
komunikasi; 2) reliability (reliabilitas), yaitu
kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan;
3) responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan
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staf membantu para pelanggan dan memberikan
layanan dengan tanggap; 4) assurance (jaminan),
mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan,
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas
dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan; dan 5)
empathy (empati), meliputi kemudahan dalam
menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian
pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu
para pelanggan.

Adanya kualitas layanan yang baik dan
professional di sebuah perguruan tinggi akan
menimbulkan kepuasan pelanggan (mahasiswa)
dan efeknya akan berpengaruh pada word of
mouth yang akan disampaikan mahasiswa
tersebut. Jika pelayanan yang diberikan dapat
memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan
mahasiswa, maka dapat dinilai pelayanan itu
memuaskan, dan sebaliknya, jika pelayanan yang
diberikan tidak dapat memenuhi keingnan,
hararapan, dan kebutuhan.

Kepuasan Mahasiswa
Kepuasan (satisfaction) berasal dari

bahasa latin “satis” (artinya cukup baik,
memadai) dan “facio” (melakukan atau
membuat). Secara harfiah kepuasan dapat
diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau
membuat sesuatu memadai (Tjiptono, 2002).
Menurut Kotler (2009) kepuasan adalah tingkat
perasaan di mana seseorang menyatakan hasil
perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang
diterima dengan yang diharapkan. Banyak manfaat
yang akan diperoleh perusahaan dengan
tercapainya tingkat kepuasan yang tinggi.
Kepuasan yang tinggi akan membuat konsumen
loyal sehingga mau membeli kembali barang atau
jasanya, konsumen mau mempromosikan barang
atau jasa tersebut ke calon konsumen yang lain.
Berangkat dari konsep dasar kepuasan
pelanggan, perguruan tinggi pada dasarnya adalah
industri jasa yang memberikan layanan atau jasa
kependidikan yang tujuannya untuk memberikan
kepuasan pada pelanggannya (mahasiswa).
Menurut Tampubolon (2001) bahwa kepuasan
mahasiswa di sini berkaitan dengan layanan
akademik yang meliputi: kurikulum, silabus umum,
rancangan mutu perkuliahan, satuan materi sajian,
penyajian materi, evaluasi, praktikum, dan
pembimbingan. Kepuasan mahasiswa akan
tercapai apabila ada kesesuaian antara layanan
akademik yang diberikan kepada mahasiswa

dengan harapan mahasiswa. Wadwa (2006)
kepuasan mahasiswa akan layanan akademik yang
diterimanya dilihat dari kesesuaian antara harapan
dan kinerja layanan yang diterimanya.

Word of Mouth
Menurut Kotler & Keller (2007)

mengemukakan bahwa “ Word of Mouth
Communication (WOM) atau komunikasi dari
mulut ke mulut merupakan proses komunikasi
yang berupa pemberian rekomendasi baik secara
individu maupun kelompok terhadap suatu produk
atau jasa yang bertujuan untuk memberikan
informasi secara personal”. Harrison-Walker
dalam Brown et al. (Arbainah, 2010) menyatakan
bahwa “ Words of Mouth (WOM) merupakan
sebuah komunikasi informal di antara seorang
pembicara yang tidak komersil dengan orang yang
menerima informasi mengenai sebuah merek,
produk, perusahaan atau jasa”. Word of Mouth
dapat diartikan sebagai aktifitas komunikasi dalam
pemasaran yang mengindikasikan seberapa
mungkin customer akan bercerita kepada orang
lain tentang pengalamannya dalam proses
pembelian atau mengkonsumsi suatu produk atau
jasa. Pengalaman pelanggan tersebut dapat berupa
pengalaman positif atau pun pengalaman negatif.
Dari pernyataan Davidow dalam Trarintya (2011)
menyatakan bahwa “ sebenarnya hubungan dari
mulut ke mulut berbentuk U, dimana apabila
seseorang puas maka ia akan menyebarkan berita
positif dari mulut ke mulut, tapi apabila mengeluh
tidak puas maka ia akan menyebarkan berita
negatif dari mulut ke mulut. Pengalaman yang
kurang memuaskan pada customer dapat
memunculkan beberapa respons terhadap
perusahaan. Perusahaan dapat menanggapi
respon tersebut dengan berbagai cara yang
dinamis. Peluang meningkatnya aktivitas Word of
Mouth dapat memberikan pengaruh yang hebat”.

Menurut Kotler (2009) ada dua manfaat
utama dalam melakukan Word of Mouth
(WOM), yaitu : 1. Sumber dari mulut ke mulut
meyakinkan; Cerita dari mulut ke mulut adalah
satu satunya metode promosi yang berasal dari
konsumen, oleh konsumen, dan untuk konsumen.
Pelanggan yang merasa puas tidak hanya akan
membeli kembali, tetapi mereka juga adalah
reklame yang berjalan dan berbicara untuk bisnis
yang dijalankan. 2. Sumber dari mulut ke mulut
memiliki biaya yang rendah; Dengan tetap menjaga
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hubungan dengan pelanggan yang puas dan
menjadikan mereka sebagai penyedia akan
membebani  bisnis yang dijalankan dengan biaya
yang relatif rendah. Berdasarkan pendapat
Sernovitz (2009), Word of Mouth terdiri dari dua
jenis, yaitu: 1) Organic word of mouth; adalah
pembicaraan yang bersemi secara alami dari
kualitas positif dari perusahaan. 2). Amplified
word of mouth; adalah pembicaraan yang dimulai
oleh kampanye yang disengajakan untuk membuat
orang-orang berbicara.

Kerangka Berfikir dan Hipotesis

Tjiptono (2002) menyatakan bahwa
“harapan konsumen merupakan keyakinan
konsumen sebelum mencoba atau membeli
produk, yang akan dijadikan standar acuan dalam
menilai kinerja produk barang dan jasa tersebut.
Harapan konsumen ditentukan oleh informasinya
yang diterimanya dari mulut ke mulut (word of
mouth), pengalaman di masa lampau, serta
komunikasi eksternal melalui iklan dan promosi.
Brown et al. dalam Arbainah (2010), menyatakan
ketika seorang pemasar mampu menawarkan
tingkat kepuasan yang maksimal kepada
konsumen, maka konsumen akan memiliki
kecenderungan untuk melakukan positif word of

mouth (WOM) dengan cara menceritakan.
pengalamannya kepada orang lain. Brown et al
juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif
antara kepuasan pelanggan dan word of mouth.
WOM yang baik diperoleh dari pengalaman
belanja yang baik pula. Pelanggan  yang memiliki
pengalaman baik dalam membeli produk ketika
pelanggan tersebut puas terhadap barang dan jasa
yang ditawarkan oleh perusaahaan. Menurut
Tjiptono (2002), menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan memiliki hubungan yang erat dengan
kualitas. Kualitas memberikan suatu dorongan
kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang
kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang,
ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk
memahami dengan seksama harapan dan
kebutuhan pelanggan. Dengan demikian
perusahaan dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan memaksimumkan pengalaman
yang menyenangkan dan meminimumkan atau
meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang
menyenangkan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk
memperjelas hubungan antara variabel, maka
dikemukakan kerangka pemikiran seperti terlihat
pada gambar berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

 Kualitas Pelayanan 
(X) 

Kepuasan 
Mahasiswa 
(Y1) 

Word of Mouth 
(Y2) 

Dari bagan tersebut,adapun yang menjadi
hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP
Unka.

2. Kepuasan Mahasiswa berpengaruh positif dan
signifikan terhadap word of mouth mahasiswa
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP
Unka.

3. Kualitas pelayanan secara tidak langsung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
word of mouth mahasiswa melalui kepuasan
mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi
Bisnis FISIP Unka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa deskriptif
kuantitatif yaitu penelitian yang mengukur kekuatan
hubungan antar dua variabel atau lebih untuk
menggambarkan sifat-sifat (karakteristik) dari
objek penelitian yang dilakukan melalui
pengumpulan dan analisis data. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program
Studi Ilmu Administrasi Bisnis yang masih aktif
kuliah hingga tahun 2018 yang berjumlah 229
mahasiswa. Menurut Sarwono (2012),
“Persyaratan untuk analisis jalur sebaiknya
menggunakan sampel minimal 100 responden”.
Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel
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sebanyak 100 mahasiswa. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan oleh peneliti adalah
purposive sampling dengan menetapkan kriteria
mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis minimal
berada pada semester III dan dalam status aktif
kuliah karena Peneliti menganggap bahwa pada
tingkatan minimal pada semester III, mahasiswa
sudah dapat merasakan dan menilai kualitas
pelayanan yang diberikan. Teknik analisis data

yang digunakan yakni menggunakan path analysis
dengan bantuan program SPSS versi 16. Sebelum
dilakukan uji analisis data, peneliti terlebih dahulu
melakukan uji validitas dan realibilitas.

HASIL PENELITIAN
Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas
Hasil uji validitas data penelitian dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

Sumber: Data Primer, Diolah, 2018

Variabel/item Nilai r Hitung Nilai r Syarat Hasil Uji 
Tangibel (X1)    

T1 0,667 0,30 Valid  
T2 0,661 0,30 Valid 
T3 0,494 0,30 Valid  
T4 0,515 0,30 Valid 

Reability (X2)    
R1 0,341 0,30 Valid  
R2 0,581 0,30 Valid 
R3 0,499 0,30 Valid  
R4 0,644 0,30 Valid 

Responsiveness (X3)    
RES1 0,701 0,30 Valid 
RES2 0,589 0,30 Valid  
RES3 0,557 0,30 Valid 
RES4 0,610 0,30 Valid  

Assurance (X4)    
A1 0,636 0,30 Valid  
A2 0,599 0,30 Valid 
A3 0,438 0,30 Valid  
A4 0,510 0,30 Valid 

Empaty (X5)    
E1 0,697 0,30 Valid  
E2 0,559 0,30 Valid 
E3 0,516 0,30 Valid  

Kepuasan Mahasiswa (Y1)    
S1 0,644 0,30 Valid  
S2 0,341 0,30 Valid 
S3 0,581 0,30 Valid  
S4 0,499 0,30 Valid 

Word Of Mouth (Y2)    
Wom1 0,655 0,30 Valid  
Wom2 0,760 0,30 Valid 
Wom3 0,649 0,30 Valid  
Wom4 0,631 0,30 Valid 
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Tabel 1 tersebut menunjukan nilai r hitung masing-
masing item pertanyaan/pernyataan pada variabel
penelitian lebih besar dari r yang dipersyaratkan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item
pertanyaan dalam instrumen penelitian ini dapat
dinyatakan valid dan layak jika digunakan untuk

mengukur Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Dan Word Of Mouth Mahasiswa
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unka.
Adapun hasil olahan data mengenai uji reliabilitas
data instrumen penelitian dapat dirangkum pada
tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Data Primer, Diolah, 2018

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 
Standar 

Hasil Uji 

Kualitas Pelayanan (X) 0,943 0,60 Reliabel 
Kepuasan Mahasiswa (Y1) 0,722 0,60 Reliabel 
Word Of Mouth (Y2) 0,839 0,60 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas
yang terdapat pada tabel 2 tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen
penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten jika
digunakan untuk mengukur Pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Word Of

Mouth Mahasiswa Program Studi Ilmu
Administrasi Bisnis FISIP Unka.
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak
Langsung
Selanjutnya adalah hasil uji pengaruh langsung dan
tidak langsung yang terlihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Sumber: Data Primer, Diolah 2018

Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung 
X→Y1   = 0,886  
X→Y2   = 0,160 X→Y1→Y2= (0,886)(0,707) = 0,626 
Y1→Y2 = 0,707  

 

Tabel 3 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh langsung variabel kualitas pelayanan

terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh
koefisien B sebesar 0,886.

2. Pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap
word of mouth diperoleh koefisien B sebesar
0,160.

3. Pengaruh langsung kepuasan mahasiswa
terhadap word of mouth diperoleh koefisien
B sebesar 0,707.

4. Pengaruh tidak langsung variabel kualitas
pelayanan terhadap word of mouth melalui
kepuasan mahasiswa diperoleh koefisien
sebesar 0,626.

5. Selanjutnya pengaruh total yang diperoleh
dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan
tidak langsung dalam model, dari penjumlahan
pengaruh di atas dapat diketahui besarnya
pengaruh total variabel kualitas pelayanan
terhadap word of mouth mahasiswa = 0,160
+ (0,886 x 0,707) = 0,786.

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengukur seberapa besar kontribusi variabel
bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengukur
besarnya hubungan antar variabel dapat dilihat
pada Tabel 4 dan 5 sebagai berikut :

Tabel 4. Koefisien Determinasi Tahap 1

     Sumber: Data Primer, Diolah, 2018.

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .886a .786 .784 1.265 

a. Predictors: (Constant), X  

b. Dependent Variable: Y1  
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Tabel 5. Koefisien Determinasi Tahap 2

     Sumber: Data Primer, Diolah, 2018.

Hasil Uji Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini
membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t
hitung > dari t tabel maka hipotesis diterima, dan
sebaliknya jika t hitung < dari t tabel maka
hipotesis ditolak. Adapun hasil uji t pada penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 sebagai berikut :

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .852a .725 .719 1.630 

a. Predictors: (Constant), Y1, X  

b. Dependent Variable: Y2  
 

Berdasarkan Tabel 4 dan 5 tersebut, dapat dilihat
nilai estimasi dari R Square menunjukkan bahwa
variabel kualitas pelayanan (X) memiliki hubungan
yang erat yaitu sebesar 78,6% (estimate = 0,786)
dalam menjelaskan kepuasan mahasiswa. Variabel
kualitas pelayanan dan kepuasan memiliki
hubungan yang cukup erat yaitu sebesar 72,5%
(estimate 0,725) dalam menjelaskan word of
mouth mahasiswa.

Tabel 6. Hasil Uji t Tahap 1

     Sumber: Data Primer, Diolah, 2018.

     Tabel 7. Hasil Uji t Tahap 2

Sumber: Data Primer, Diolah, 2018.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .103 .838  .123 .902 

X .210 .011 .886 18.958 .000 

a. Dependent Variable: Y1     
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .121 1.081  .112 .911 

X .043 .031 .160 1.389 .168 

Y1 .800 .130 .707 6.144 .000 

a. Dependent Variable: Y2     
 

Tabel 6 dan 7 tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Jika diketahui nilai df (derajat bebas) adalah

97 dengan taraf signifikansi 0,05, maa
diperoleh t tabel sebesar 1,660.

2. Berdasarkan tabel 6 tersebut, diketahui nilai t
hitung sebesar 18,968 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000, sehingga nilai t
hitung lebih besar dari t tabel yakni 18,986>
dari 1,660. Maka dapat disimpulkan bahwa
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variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa.

3. Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai t hitung
variabel X sebesar 1,389 dengan tingkat
signifikansi 0,168, sehingga nilai t hitung lebih
kecil dari tabel yakni 1,389< dari 1,660.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel
kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan
terhadap word of mouth mahasiswa.

4. Selanjutnya berdasarkan tabel 7, diketahui
variabel Y1 memiliki nilai t hitung sebesar 6,144
dengan tingat signifikansi sebesar 0,000.
Sehingga nilai t hitung lebih besar dari t tabel
yakni 6,144> dari 1,660. Maka dapat
disimpulkan Kepuasan mahasiswa berpengaruh
positif dan signifikan terhadap word of mouth
mahasiswa.

Hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai signifikansi  0,000 < 0,05,
yang artinya bahwa hipotesis pertama dibuktikan
dan diterima. Ini menunjukkan bahwa semakin
baik kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan
kepuasan mahasiswa. Pengaruh langsung variabel
kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa
sebesar 0.886 atau 88.6%, sedangkan sisanya
sebesar 11.4 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar
kualitas pelayanan. Kualitas Pelayanan merupakan
ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan mampu memenuhi harapan mahasiswa.
Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Tjiptono (2002), menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan memiliki hubungan yang erat dengan
kualitas. Kualitas memberikan suatu dorongan
kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang
kuat dengan perusahaan. Semakin baik dan bagus
kualitas pelayanan diberikan, maka akan semakin
meningkat kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Suwastika (2010) yang menunjukkan bahwa
kualitas layanan dapat menciptakan kepuasan
mahasiswa. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil
penelitian Prasetianingrum (2009), menyatakan
bahwa terdapat hubungan positif antara variabel
kualitas layanan terhadap variabel kepuasan
mahasiswa, serta penelitian yang dilakukan oleh
Batubara (2014) yang menyatakan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa
kepuasan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap word of mouth mahasiswa. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai signifikan  sebesar 0,000
< 0,05. Berpengaruh positif di sini berarti bahwa
jika kepuasan mahasiswa meningkat, maka word
of mouth mahasiswa juga akan meningkat. Hal
ini berarti bahwa hipotesis kedua juga dibuktikan
dan diterima. Pengaruh langsung variabel kepuasan
terhadap word of mouth mahasiswa adalah
sebesar 0,707 atau 70,7 %, sedangkan sisanya
29,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar
kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Brown et
al. (2005), menyatakan bahwa ketika seorang
pemasar mampu menawarkan tingkat kepuasan
yang maksimal kepada konsumen, maka
konsumen akan memiliki kecenderungan untuk
melakukan positive word of mouth. Studi ini juga
memperkuat penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Rosiana (2011) menyatakan jika
semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh
pelanggan, maka pelanggan tersebut akan
melakukan WOM kepada pihak-pihak lain
dengan cara menceritakan hal-hal yang positif,
merekomendasikan kepada orang lain dan
mengajak orang lain. Hipotesis ketiga menyatakan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh tidak
langsung secara positif dan signifikan terhadap
word of mouth mahasiswa melalui kepuasan
mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga juga
dibuktikan dan diterima. Pengaruh tidak langsung
variabel kualitas pelayanan terhadap word of
mouth mahasiswa melalui kepuasan mahasiswa
adalah sebesar 0,626 atau 62,6 %, sedangkan
pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap
word of mouth mahasiswa sebesar 0,160 atau
16,0%. Jika dibandingkan antara koefisien jalur
langsung dan jalur tidak langsungnya (0,626 >
0,160), maka pengaruh langsung dari kualitas
pelayanan lebih kecil dari pada pengaruh tidak
langsungnya yang melalui kepuasan mahasiswa.
Ini menunjukkan bahwa word of mouth yang baik
tidak serta merta didapat dari pelayanan yang
berkualitas, tetapi harus ada rasa puas dari
konsumen yang mendapatkan pelayanan tersebut
yang dalam hal ini adalah mahasiswa. FISIP Unka
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merupakan salah satu perguruan tinggi yang terdiri
dari dua program studi, yakni Prodi Ilmu
Administrasi Publik dan Ilmu Administrasi Bisnis.
Rasa bangga seseorang menjadi mahasiswa FISIP
di Unka yang telah memiliki nama baik akreditasi
yang baik, menjadi hal yang positif untuk
mahasiswa tersebut walaupun terkadang
mahasiswa tersebut merasa tidak puas dengan
pelayanan yang diterimanya namun demi menjaga
reputasi fakultas dan universitas, maka ia akan
menceritakan hal-hal yang positif saja kepada
orang lain.

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan
adanya motif peningkatan diri (self-
enchancement) yaitu dimana seorang individu
memiliki kebutuhan untuk menceritakan
pengalaman konsumsinya yang positif untuk
menaikkan status dan citra diri serta mencari
penghargaan atau apresiasi. Namun demikian,
kepuasan tetap dapat menjadi variabel
intervening antara kualitas pelayanan dan word
of mouth. Kepuasan perlu diperhatikan untuk
meningkatkan word of mouth mahasiswa,
setidaknya bagi dirinya sendiri jika ia merasa puas
maka mahasiswa tersebut akan berminat untuk
kembali melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih
tinggi di FISIP Unka. Sejauh ini kualitas pelayanan
yang diberikan telah mampu membentuk kepuasan
bagi mahasiswa sehingga dengan kepuasan yang
dirasakan tersebut telah memunculkan word of
mouth positif mahasiswa. Temuan penelitian ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Harrison dan Walker (2001), menyatakan bahwa
kualitas jasa merupakan suatu variabel yang
mempengaruhi WOM. Penelitian ini menyatakan
bahwa kualitas jasa secara positif berpengaruh
terhadap kecenderungan pelanggan untuk
melakukan WOM. Persepsi kualitas jasa
perusahaan yang lebih tinggi dari pada harapan
konsumen, akan tercipta suatu WOM yang positif.
Hasil penelitian sebelumnya oleh Boulding et al.
(1993), sangat percaya bahwa kualitas layanan
berpengaruh secara positif terhadap loyalitas dan
WOM positif. Menurut Zeithamal et al. (1996),

menyatakan kualitas layanan berhubungan dengan
loyalitas konsumen dan komunikasi WOM yang
positif. Menurut Harrison-Walker (2001),
menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh
positif terhadap komunikasi WOM. Hasil
penelitian ini juga mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Palmer (2011) menunjukkan
bahwa kepuasan mempengaruhi secara signifikan
membentuk word of mouth positif atau negatif.
Namun dengan adanya word of mouth negatif
mengarahkan universitas untuk memperbaiki
ketidakpuasan mahasiswa agar menjadi kepuasan
dengan memperbaiki atribut yang menyebabkan
munculnya word of mouth negatif sehingga di
masa yang akan datang mahasiswa akan merasa
puas dan menyebarkan word of mouth yang
positif. Pelanggan yang merasa puas akan
menyebarkan word of mouth dan mampu
menarik pelanggan baru.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kualitas pelayanan berpengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FISIP
Unka. Artinya, apabila kualitas pelayanan baik
maka akan meningkatkan kepuasan kepada
mahasiswa FISIP Unka. Kepuasan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap word of mouth
mahasiswa. Secara teori untuk membentuk word
of mouth harus melalui kepuasan. Kepuasan yang
terus menerus dirasakan dapat mengakibatkan
tumbuhnya keinginan untuk melakukan pembelian
ulang dan akan dengan sukarela
merekomendasikannya kepada orang lain.
Kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung
secara positif dan signifikan terhadap word of
mouth mahasiswa melalui kepuasan mahasiswa.
Pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap
word of mouth mahasiswa lebih kecil dari pada
pengaruh tidak langsungnya yang melalui
kepuasan. Sehingga dapat disimpulkan untuk
memperoleh word of mouth yang positif
mahasiswa harus terlebih dahulu merasakan
kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
FISIP Unka.
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Abstrak: Penelitian ini berujuan untuk ini mengetahui pengaruh bauran pemasaran  terhadap Keputusan
Komsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak. Secara
garis  besar  dalam  penelitian  ini   akan  digunakan rancangan (design) penelitian exsplanatory
(penjelasan),  yang  menyoroti   hubungan   antar  variabel   independen dengan   variabel   dependen
dan   pengujian   hipotesis. Variabel independen terdiri dari;  (1). Produk (product); (2). Harga (price);
(3). Promosi (Promotion); (4). Tempat (Place); (5).Orang (People); (6). Proses (Process); (7). Bukti
Fisik (Physical Evidence). Sementara dependen adalah  Keputusan Pembelian. Populasi dalam
penelitian ini ialah konsumen yang menggunakan kamar superior yang ditawarkan oleh Hotel Orchardz
Gajah Mada Pontianak.  Besar sampel  ditentukan  dengan menggunakan  Rumus Z score dengan
jumlah sampel minimum yang harus digunakan dalam penelitian  adalah  96,04 orang responden
digenapkan menjadi  100  Orang responden. Analisis data dengan melakukan pengujian instrumen
penelitian, uji Regresi Linier Berganda, Uji korelasi secara Parsial (Uji t),  Uji Pengaruh simultan ( F
test) dan pengukuran Koefisien Determinasi. Dari hasil penelitian di ketahui (1). Variabel Produk (product)
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ; (2). Variabel Harga (price) berpengaruh negatif
terhadap keputusan pembelian;   (3). Promosi (Promotion) Variabel berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian; (4). Variabel Tempat (Place) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian;
(5). Variabel Orang (People berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian); (6). Variabel Proses
(Process) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian; (7). Secara simultan Variabel Bukti Fisik
(Physical Evidence berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. (8). Variabel Produk (X
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Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y). (9).
Besarnya kontribusi variabel Produk (X

1
), Harga  (X

2
), Promosi  (X

3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
),
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) terhadap keputusan konsumen untuk menginap di kamar Superior Di

Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y) adalah 99,7% dan 0,3%   ditentukan oleh  faktor variabel
lain di luar persamaan model regresi. Peneliti menyarankan (1). variabel  yang terbukti sebagai faktor
yang dominan yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menginap di kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak terus ditingkatkan. (2). Variabel Harga (X

2
) terus dikaji ulang dan

dilakukan evaluasi untuk membuat kebijakan bisnis agar memberikan kesan terbaik bagi konsumen/
tamu  khususnya  yang  menginap di kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak.
(3).Sebaiknya pihak Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak melakukan analisis SWOT terhadap
semua variabel Bauran Pemasaran (Marketing Mix) untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan
dan peluang dari masing-masing variabel Produk (X
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Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Keputusan Konsumen

Perkembangan jumlah penduduk  yang
semakin cepat menyebabkan mobilitas sosial yang
terjadi di masyarakat semakin tinggi. Untuk
menunjang mobilitas sosial yang terjadi di dalam
masyarakat menyebabkan berkembangnya
industri perhotelan. Tingginya permintaan jasa
perhotelan menyebabkan pertumbuhan pengusaha
jasa perhotelan  semakin menjamur. Kondisi ini
tentunya akan menimbulkan persaingan  antara

sesama pengusaha jasa perhotelan.   Strategi yang
dilakukan oleh pelaku bisnis perhotelan dengan
perbaikan sistem pemasaran melalui Marketing
Mix. Dengan menggunakan trategi  bauran
pemasaran (Marketing Mix) dapat  menarik
minat para tamu yang menginap di hotel. Secara
konseptual bauran pemasaran tradisional
(traditional marketing mix) terdiri dari 4P yaitu
product (produk), price (harga), promotion
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(promosi), place (tempat atau lokasi). Sementara
itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran
yang diperluas (expanded marketing for
services) dengan penambahan unsur non-
traditional marketing mix, yaitu  people (orang),
process (proses) dan  physical evidence (bukti
fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Masing-
masing dari tujuh unsur bauran pemasaran tersebut
saling berhubungan  dan mempunyai suatu bauran
yang optimal sesuai dengan karakteristik
segmennya.

Hotel Orchardz Gajah Mada terletak di
Jalan Gajah Mada Pontianak dan merupakan hotel

dengan kriteria bintang dua.  Dalam menjalankan
usahanya juga mendapatkan persaingan yang
cukup tajam dari hotel lainnya seperti; Hotel Aston
Pontianak, Hotel Grand Mahkota, Hotel
Mercure, Hotel Golden Tulip, Hotel  Best Western,
Gardenia Resort and Spa, Hotel Transera, Hotel
Kapuas   Palace, Hotel Santika, Hotel Kini,  Hotel
Avara Boutique, Hotel Gajah Mada, Hotel Dagau
Resort,  Hotel Merpati,  Hotel Garuda, Hotel
Kartika, dan Hotel Kapuas Dharma.  Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak menyediakan
148 kamar  dengan 178 tempat tidur. Secara rinci
seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Kamar dan Tempat Tidur  Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak

Sumber: Hotel Orchardz Tahun 2015

Nomor

1 

2 

3 

4 

5 

Nomor Jenis Kamar Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur 

1 Comfort 16 16 

2 Superior 70 87 

3 Deluxe 35 48 

4 Executive 20 20 

5 Primer Suite 7 7 

Jumlah 148 178 

 

Selanjutnya tarif masing masing kamar hotel seperti yang terlihat pada tabel berikut ini
Tabel 2 Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak Berdasarkan Tarif dan jenis kamar  (dalam Rupiah)

Sumber: Hotel Orchardz Tahun 2015

Nomor Jenis Kamar 

Tarif  Kamar (Rp) 

 2012 2013  2014 

1 Comfort 568.000 568.000 580.000 

2 Superior 668.000 668.000 680.000 

3 Deluxe 748.000 748.000 780.000 

4 Executive 798.000 798.000 900.000 

5 Primer Suite 1.398.000 1.600.000 1.700.000 
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Selanjutnya perkembangan jumlah tamu
yang menginap di Hotel Orchardz Gajah Mada

berasal dari domestik dan asing, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 3 Hotel Orchardz Gajah Mada Berdasarkan  Jumlah Tamu Yang Menginap

Sumber: Hotel Orchardz Tahun 2015

 

Nomor Tamu 

Tahun 

2012 2013 2014 

1  Domestik 47.058 50.876 50.130 

2  Asing 3.050 2.598 2.554 

  Jumlah 50.108 53.474 52.684 

 

Dilihat dari perkembangan jumlah tamu
yang berkunjung di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak menunjukan jumlah yang stabil, dimana
setiap tahunnya sejak tahun 2012 sampai tahun
2014 jumlah tamu mengalami peningkatan.
Kestabilan jumlah tersebut tentunya
menggambarkan wujud kepercayaan dan minat
dari pelancong untuk berkunjung di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak. Tingginya
permintaan kamar pada hotel mengharuskan Hotel
Orhardz Gajah Mada Pontianak  memiliki bersaing
yang lebih efektif, salah satunya dengan
meningkatkan bauran pemasaran. Dengan tujuan
agar Hotel Orhardz Gajah Mada Pontianak dapat
menguasai mangsa pasar yang lebih luas. Sejalan
dengan permasalahan tersebut dan mengingatnya
penting bauran pemasaran  dalam Hotel, maka
peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian
dengan judul: “Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz
Gajah Mada Pontianak”. Berdasarkan latar
belakang yang di uraikan di atas, maka yang mejadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Menginap
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak”. Adapun tujuan dari penelitian
ini mengetahui pengaruh bauran pemasaran
terhadap Keputusan Komsumen Untuk Menginap
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak.

Bauran pemasaran merupakan
seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar
untuk membentuk karakteristik jasa yang
ditawarkan kepada konsumen.   Kotler (2000)

mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut:
“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah
seperangkat alat pemasaran yang digunakan
perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan
pemasarannya di pasar sasaran”.   Konsep bauran
pemasaran dipopulerkan kali pertama pada
beberapa dekade yang lalu oleh Jerome Mc.
Carthy. Bauran pemasaran ini dirumuskannya
menjadi 4P (Product, Price, Promotion, dan
Place). Tapi dalam perkembangannya, sejumlah
peneliti menilai bahwa penerapan 4P terlampau
sempit untuk bisnis jasa. Karena kelemahan-
kelemahan 4P ini, banyak pakar terdorong untuk
mendefinisikan ulang bauran pemasaran
sedemikian rupa sehingga lebih aplikatif untuk
sektor jasa. Menurut   Payne (2000) bauran
pemasaran untuk jasa adalah 4P+3P, yaitu
produk, harga, promosi, tempat (distribusi), orang,
proses-proses, dan layanan pelanggan.
Sedangkan menurut Yazid (2005) bauran
pemasaran jasa adalah terdiri dari 7P’s, yaitu:
Product (produk), Price (harga), Place (tempat),
Promotion (promosi), People or participant
(penyampai jasa), physical evidence (bukti fisik),
dan Process  (proses). Dalam penelitian ini
pengertian unsur-unsur bauran pemasaran yang
digunakan adalah seperti apa yang dikemukakan
oleh Yazid, dimana bauran pemasaran jasa  terdiri
dari 7P’s, sebagai berikut: (1) Product (2) Price
(3) Place   (4) Promotion (5) People (personal
traits) (6) Process    dan (7) Physical Evidence.

1) Produk (Product)
Apa yang dicari konsumen untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginannya? jawabnya
adalah produk, produk yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginannya, baik itu produk
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barang ataupun produk jasa. Tapi ada satu hal
yang perlu diperhatikan oleh organisasi jasa
terhadap produk jasanya, yaitu kualitas dari
produk itu sendiri. Karena bagaimanapun
hebatnya usaha promosi, distribusi, dan penetapan
harga, jika tidak diikuti dengan produk yang
bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan konsumen, maka usaha-usaha bauran
pemasaran ini tidak akan berhasil. Oleh sebab itu
perlu dikaji, produk apa yang akan dipasarkan,
bagaimana selera konsumen masa kini, apa
kebutuhan dan keinginan mereka.  Menurut  Kotler
(2002) definisi produk adalah: “Produk adalah
segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu
pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan”.
Sedangkan menurut  Lupiyoadi (2001) produk
adalah: “Produk adalah merupakan keseluruhan
konsep objek atau proses yang memberikan
sejumlah manfaat kepada konsumen”. Jadi dari
dua pengertian diatas, definisi produk dapat
digabungkan menjadi produk adalah merupakan
keseluruhan konsep obyek atau proses yang
ditawarkan organisasi jasa untuk mencapai tujuan
organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan
keinginan pelanggan.

2) Harga (Price)
Harga menjadi faktor penentu dalam

pembelian dan menjadi salah satu unsur penting
dalam menentukan bagian pasar dan tingkat
keuntungan perusahaan. Definisi harga menurut
Tjiptono (2002) menyatakan: “Harga merupakan
satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk
barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar
memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan
suatu barang atau jasa”. Penetapan harga
merupakan keputusan kritis yang menunjang
keberhasilan operasi organisasi profit maupun
non-profit. Harga merupakan satu-satunya unsur
bauran pemasaran yang memberikan pendapatan
bagi organisasi. Namun, keputusan mengenai
harga (terutama dalam konteks pemasaran jasa)
tidak mudah untuk dilakukan. Disatu sisi, harga
yang terlampau mahal bisa meningkatkan laba
jangka pendek, tetapi disisi lain akan sukar
dijangkau oleh konsumen. Sedangkan jika harga
terlalu murah, pangsa pasar bisa melonjak, tapi
margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh
akan berkurang. Strategi penentuan harga harga
(pricing) juga sangat signifikan dalam pemberian
value kepada konsumen dan mempengaruhi image
produk, serta keputusan konsumen untuk
membeli. Akan tetapi, yang paling penting adalah

keputusan dalam pricing harus konsisten dengan
strategi pemasaran secara keseluruhan.

3) Promosi (Promotion)
Pemasaran modern membutuhkan lebih

dari sekedar produk jasa yang berkualitas, harga
kompetitif, dan ketersediaan produk bagi
pelanggan sasaran. Pemasaran modern juga
membutuhkan komunikasi interaktif yang
berkesinambungan dengan para pelanggan
potensial dan aktual. Promosi merupakan salah
satu variabel dalam bauran pemasaran jasa yang
sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan
dalam pemasaran produknya kepada konsumen.
Promosi merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan suatu program pemasaran.
Betapapun bagusnya suatu produk, bila konsumen
belum pernah mendengarnya dan tidak yakin
produk itu akan berguna bagi mereka, maka
mereka tidak akan membelinya. Menurut   Payne
(2000), promosi merupakan alat yang digunakan
organisasi jasa untuk berkomunikasi dengan pasar
sasarannya. Kegiatan promosi ini dapat dilkukan
melalui beberapa cara, yaitu periklanan, penjualan
personal, promosi penjualan, hubungan
masyarakat, word of mouth, dan pos langsung
atau direct mail yang semua itu biasa disebut
dengan bauran promosi (Promotion mix).
Menurut  Lupiyoadi, ada beberapa faktor yang
harus diperhatikan dalam promosi, yaitu: (1).
Identifikasi terlebih dahulu target audience-nya,
hal ini berhubungan dengan segmentasi pasar. (2).
Tentukan tujuan promosi, apakah untuk
menginformasikan, mempengaruhi, atau untuk
mengingatkan. (3). Pengembangan pesan yang
disampaikan, hal ini berhubungan dengan isi pesan
(what to say), struktur pesan (how to say
logically), gaya pesan (creating a strong
presence), dan sumber pesan (who should
develop it).(4). Pemilihan bauran komunikasi,
apakah itu personal communication atau non-
personal communication.

4) Tempat (Place)
Menurut  Lupiyoadi (2001), Place   dalam

service merupakan gabungan antara lokasi dan
keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini
berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian
jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang
strategis. Pemilihan distribusi dan saluran jasa untuk
jasa ini juga sangat tergantung pada karakteristik
jasa dan permintaan khusus pasar itu sendiri.
Dalam hal ini tiga jenis interaksi yang
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mempengaruhi lokasi adalah: a. Konsumen
mendatangi pemberi jasa (perusahaan jasa):
Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi
menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya
memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga
mudah terjangkau, dengan kata lain harus
strategis.   b. Pemberi jasa mendatangi
konsumen: Dalam hal ini lokasi tidak terlalu
penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah
penyampaian jasa harus tetap berkualitas. c.
Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara
langsung:Berarti service provider dan konsumen
berinteraksi melalui sarana komunikasi tertentu
seperti telepon, komputer atau surat. Dalam hal
ini lokasi menjadi kurang penting selama
komunikasi kedua pihak dapat terlaksana.

5) Orang (People)
Menurut   Payne (2000) orang-orang

merupakan unsur yang penting, baik dalam
produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa.
Orang-orang secara bertahap menjadi bagian
diferensiasi yang mana perusahaan-perusahaan
jasa mencoba menciptakan nilai tambahan dan
memperoleh keunggulan kompetitif. Dalam
hubungannya dengan pemasaran jasa, maka
People yang berfungsi sebagai service provider
sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan.
Hal ini dikarenakan setiap orang yang terlibat
dalam penyajian jasa dapat menjadi tanda-tanda
tangible bagi konsumen. Bagaimana orang
berpakaian, penampilan personal mereka, serta
sikap dan perilaku mereka terhadap konsumen
akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap
jasa yang ditawarkan. Sebagai upaya dalam
meningkatkan kepuasan konsumen, maka
perusahaan harus menekankan pada karyawan
untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka.
Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh
orang-orang yang bekualitas melalui seleksi
karyawan dengan ketat, training, motivasi, dan
manajemen sumber daya manusia yang baik.

6) Proses (Process)
Langkah aktual yang dialami konsumen,

atau aliran operasional jasa akan menjadi bukti
yang akan dipakai konsumen untuk menilai jasa.
Menurut   Tjiptono (2005) , proses produksi atau
operasi merupakan faktor penting bagi konsumen
high-contact service, yang seringkali juga
berperan sebagai co-producer jasa bersangkutan.
Proses pada sejumlah jasa sangatlah kompleks,
sehingga mengharuskan konsumen untuk

mengikuti serangkaian tindakan yang rumit agar
proses jasa yang dipesannya menjadi sempurna.
Dari situ, yang penting dipahami adalah
karakteristik-karakteristik proses ini merupakan
bentuk lain dari bukti yang dapat digunakan oleh
konsumen untuk menilai jasa.

7) Bukti Fisik (Physical Evidence)
Karakteristik intangible pada jasa

menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa
menilai suau jasa sebelum mengonsumsinya. Ini
menyebabkan resiko yang dipersepsikan
konsumen dalam keputusan pembelian semakin
besar. Oleh sebab itu, bukti fisik yang bersifat
tangible ini merupakan salah satu upaya organisasi
jasa dalam mengurangi tingkat resiko kesalahan
persepsi konsumen. Definisi Bukti fisik sendiri
menurut   Payne (2000) adalah lingkungan fisik
dimana perusahaan jasa diciptakan dan dimana
penyedia jasa dan pelanggan berinteraksi,
ditambah unsur-unsur berwujud yang ada yang
dipakai untuk berkomunikasi atau mendukung
peran jasa. Ada dua macam atau tipe dari physical
evidence, yaitu: (1). Essential vidence, yaitu
bagian dari sarana fisik yang dibuat oleh penyedia
jasa mengenai desain dan lay out bangunan tempat
dimana jasa diberikan. (2). Peripheral evidence,
yaitu bagian sarana fisik yang memiliki sedikit nilai
bila berdiri sendiri.

Menurut James F. Engel dan Roger D.
Black Weel dalam  Simamora (2004)
mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut:
“Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung
terlibat dalam mendapatkan barang-barang dan
jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses
pengambilan keputusan pada persiapan dan
penentuan kegiatan-kegiatan tersebut”.
Sedangkan   Tjiptono (2005), Hawkins, Best &
Coney, (2001) memberikan definisi perilaku
konsumen sebagai berikut: “Perilaku konsumen
adalah studi mengenai individu, kelompok atau
organisasi dan proses-proses yang dilakukan
dalam memilih, menentukan, mendapatkan,
menggunakan, dan menghentikan pemakaian
produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk
memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-
proses tersebut terhadap konsumen dan
masyarakat”.  Dari beberapa pengertian di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku
konsumen adalah merupakan tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu, kelompok atau
organisasi yang berhubungan dengan proses
pengambilan keputusan untuk mendapatkan dan



Gambar 1  Model Perilaku Pembeli

Sumber: Kotler (2002)
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menggunakan barang-barang atau jasa.  Penelitian
ini mengacu pada salah satu model perilaku

konsumen yang dikemukakan oleh  Kotler (2002)
yaitu sebagai berikut:
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi
keputusan konsumen adalah karakteristik dari
konsumen itu sendiri (faktor psikologis) yang terdiri
dari motivasi, pembelajaran, sikap, kepribadian,
dan persepsi. Model di atas juga diungkapkan
tentang proses keputusan konsumen, dan langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: a.Pengenalan
masalah, Konsumen mempersepsikan perbedaan
antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual
yang memadai untuk membangkitkan dan
mengaktifkan proses keputusan. b.Pencarian
informasi, Konsumen mencari informasi yang
disimpan di dalam ingatan (pencarian internal) atau
mendapatkan informasi yang relevan dengan
keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal).
c.Evaluasi, Konsumen mengevaluasi pilihan
berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan

menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih.
D..Keputusan Pembelian, Konsumen
memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti
yang dapat diterima bila perlu
c.   Perilaku pasca pembelian

Konsumen mengevaluasi apakah alternatif
yang dipilih memenuhi kebutuhan dan harapan
segera sesudah digunakan. Setelah mengetahui
tentang faktor apa saja yang mempengaruhi
perilaku konsumen dalam memutuskan produk
apa yang akan dikonsumsi, pemasar juga harus
mengetahui tentang proses keputusan
konsumen. Dengan mengetahui secara umum
tentang proses keputusan pembelian, paling
tidak pemasar lebih dapat menyesuaikan
program pemasaran yang bagaimana yang
akan diterapkan. Proses keputusan pembelian
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dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian.
Adapun proses keputusan pembelian yang
penulis kemukakan di sini adalah proses

keputusan pembelian yang dikemukakan oleh
Kotler sebagai berikut:

 Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku 

pascapembelian   

Gambar 2   Proses Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler (2002)

Metode Penelitian
Secara  garis  besar  dalam  penelitian  ini

akan  digunakan rancangan (design) penelitian
exsplanatory (penjelasan),  yang  menyoroti
hubungan   antar  variabel   independen dengan
variabel   dependen   dan   pengujian   hipotesis.
Variabel independen terdiri dari;  (1). Produk
(product); (2). Harga (price); (3). Promosi
(Promotion); (4). Tempat (Place); (5).Orang
(People); (6). Proses (Process); (7). Bukti Fisik
(Physical Evidence). Sementara dependen
adalah  Keputusan Pembelian. Sugiyono (2010)
menjelaskan :  “Populasi adalah wilayah
generalisasi yang berdiri dari objek/subjek yang
mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya”. Jadi, populasi dalam penelitian
ini ialah konsumen yang menggunakan kamar
superior yang ditawarkan oleh Hotel Orchardz
Gajah Mada Pontianak berjumlah sebanyak 70
kamar .  Menurut Sugiyono (2010) : “Sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel
yang diambil dari populasi harus betul-betul
representatif (mewakili)”.  Semakin besar sampel
akan semakin besar kemungkinan untuk membuat
keputusan yang tepat dalam menolak hipotesis nol
atau yang dikenal sebagai statistical power.
Penentuan  jumlah sampel  yang tidak diketahui
jumlah populasinya menurut Purba (1996)  dapat
menggunakan dengan Rumus Z score untuk
menentukan jumlah sampel minimum yang harus
digunakan dalam penelitian  adalah sebagai
berikut:

                     Z2

    n    =  ———————
                 4(moe)2

                     1,96 2

    n    =   ———————
                    4(0,1)2

n   =  96,04   digenapkan menjadi  100
Orang

      Berdasarkan hasil perhitungan
tersebut, sampel yang akan digunakan dalam
penelitian ini sejumlah 100 tamu Di Kamar
Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak.
1.  Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat
pengukur untuk mengukur apa yang diukur
(Ancok, 1995 dalam Singarimbun dan Efendi,
2000). Valid tidaknya suatu item instrumen dapat
diketahui dengan membandingkan indeks korelasi
product moment Pearson dengan level
signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, dimana r
dapat digunakan rumus (Arikunto, 2002):

 r
xy

  =  
       

 



2222 YYNXXN

YXXYN

Keterangan:
r = koefisien korelasi

n = banyaknya sampel
X = skor item X
Y = skor item Y
Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil

dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan
sebaliknya dinyatakan tidak valid. Untuk
melakukan uji valididitas, peneliti menggunakan
program SPSS (Statistical Product and Service
Solutions).
2. Uji Reliablitas

Reliabilitas adalah indeks yang
menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat
dipercaya atau dapat diandalkan (Ancok dalam
Singarimbun, 1995:). Pengujian secara reliabilitas
instrumen dilakukan dengan menguji skor antar
item dengan menggunakan rumus alpha cronbach
(Arikunto, 2002) yaitu:



90. Fokus, Volume 16, Nomor 2,  September 2018, hlm. 83 - 98

11r =  





















2

2

1
1 t

b
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k




dimana:
= reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan
atau banyaknya soal


b

2 = jumlah varians butir


t
2 = varians total

Instrumen dapat dikatakan andal
(reliable) bila memiliki koefisien keandalan
reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Arikunto, 2002.
Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan
tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel.
Untuk uji reliabilitas, peneliti menggunakan
program SPSS (Statistical Product and Service
Solutions).
3.   Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis kuantitatif, analisis kuantitatif
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier
berganda merupakan suatu model matematis yang
dapat digunakan untuk mengeahui pola hubungan
antara dua variabel atau lebih. Pola hubungan itu
dapat terbentuk persamaan estimasi yang
menunjukkan hubungan sebab akibat antara
variabel terikat (Y) dalam penelitian ini keputusan
konsumen, dan variabel bebas (X) meliputi
produk,harga,promosi,tempat,proses,orang dan
fisik yang merupakan bauran pemasaran dan
diberi notasi X

1
, X

2
, X

3
, X

4
, X

5
, X

6
 dan X

7
. Model

persamaan regresi linier berganda dalam penelitian
ini dapat ditulis sebagai berikut :

Y =
a

0
+a

1
X

1
+a

2
X

2
+a

3
X

3
+a

4
X

4
+a

5
X

5
+a

6
X

6
+a

7
X

7
Keterangan:
Y = keputusan konsumen
a

0
= Nilai intercept

(konstanta)
a

1...
 a

7
= Koefesien arah regresi

X
1

= Produk/Product
X

2
= Harga/Price

X
3

= Promosi/Promotion
X

4
= Tempat/Place

X
5

= Orang/People
X

6
= Proses/Process

X
7

= Bukti Fisik/Physical
Evidence

Langkah-langkah analisis regresi linear
berganda dalam penelitian dilakukan oleh peneliti
dengan menggunakan program SPSS (Statistical
Product and Service Solutions).

6.   Uji Hipotesis
1.   Uji t (Pengujian secara Parsial)

Uji t berarti melakukan pengujian
terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian
ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran
secara parsial antara variabelindependent
terhadap variabel dependent dengan
mengasumsikan bahwa indevendent lain dianggap
konstan. Sugiyono (2010) merumuskan uji t
sebagai berikut:

Keterangan:
t = Distribusi t
n = Jumlah data
r = Koefisien korelasi parsial
r2 = Koefisien determinasi

Untuk melakukan Uji t (Pengujian secara
Parsial), peneliti menggunakan program SPSS
(Statistical Product and Service Solutions).
Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap perumusan masalah penelitian, oleh sebab
itu perumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat atau pertanyaan (Sugiyono,
2010). Berdasarkan permasalahan yang diteliti,
maka ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:
a).    Pengaruh Produk

Diduga variabel Produk berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

b).    Pengaruh Harga
Diduga variabel harga berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

c).    Pengaruh Promosi
Diduga variabel Promosi berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

d).    Pengaruh Tempat atau lokasi
Diduga variabel tempat atau lokasi
berpengaruh Terhadap Keputusan
Komsumen Untuk Menginap Di Kamar
Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak

e).    Pengaruh Orang
Diduga variabel Orang berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

f).     Pengaruh Proses
Diduga variabel Proses berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk



Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

g).    Pengaruh bukti fisik
Diduga variabel bukti fisik berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

Kreteria keputusan yang diambil
berdasarkan nilai probabilitas: (1).  Jika
probabilitas (sig) > α, maka Ho diterima. (2).    Jika
probabilitas (sig)<α, maka Ho ditolak.

2.  Uji Pengaruh simultan ( F test)
Untuk mencari pengaruh variabel bebas

secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu uji
F.

Dimana:

JK
reg

= jumlah kuadrat regresi

JK
res

= jumlah kuadrat residu

K = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya subyek

Untuk melakukan Uji Pengaruh simultan
( F test),  peneliti menggunakan program SPSS
(Statistical Product and Service Solutions).
Adapun hipotesis uji F untuk melihat pengaruh
secara simultan atau serentak dari seluruh variabel
bebas terhadap variabel terikat dirumuskan dalam
hipotesis berikut ini.

H
1
 :  X

1
 ‘“  X

2
  ‘“ X

3 
 ‘“ X

4
 ‘“ X

5
 ‘“ X

6
  ‘“ X

7
Terdapat  pengaruh Signifikan Variabel
Produk (X

1
), Harga  (X

2
), Promosi  (X

3
),

Tempat  (X
4
), Orang  (X

5
), Proses (X

6
),

Bukti fisik (X
7
) terhadap Keputusan

Konsumen Untuk Menginap Di Kamar
Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak (Y)

3.  Analisis Koefesien Determinasi (R2)
Analisis koefesien determinasi (R2)

digunakan untuk mengetahui berapa besar
kemampuan variabel bebas (X) dalam
menerangkan atau menjelaskan terhadap variasi
naik turunnya variabel terkait (Y). Nilai R2 ini
berkisar antara 0 < R2 < 1. Apabila R2 mendekati
(satu), maka berarti model yang digunakan
semakin kuat untuk menerangkan atau
menjelaskan variasi variabel terkait. Sebaliknya,
jika R2 semakin kecil atau mendekati 0 (nol), maka
dapat dikatakan sumbangan dari variabel bebas
terhadap variabel terikat semakin kecil.

Hasil Penelitian
Uji validitas

Uji validitas variabel bebas/independent
Produk (X

1
), Harga (X

2
), Promosi (X

3
), Tempat

(X
4
), Orang (X

5
), Proses (X

6
) dan Bukti fisik (X

7
)

serta uji validitas variabel terikat/dependent
Keputusan Konsumen (Y) dilakukan dengan
menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS,
melalui masukan responden sebanyak 100 orang
sebagai uji coba, dengan taraf signifikansi = 5%

Tabel 4.   Uji Vaiditas Instrumen Penelitian
 

Variabel Kuesioner Nilai Korelasi (r) Sig. (2-tailed) Keterangan 

X1 x1.1 .875** .000 Valid 

(Produk) x1.2 .729** .000 Valid 

  x1.3 .786** .000 Valid 

  x1.4 .852** .000 Valid 

  x1.5 .743** .000 Valid 

X2 x2.1 .810** .000 Valid 

(Harga) x2.2 .810** .000 Valid 

  x2.3 .810** .000 Valid 

  x2.4 .737** .000 Valid 

  x2.5 .723** .000 Valid 

X  x3.1 .810** .000 Valid 
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X3 x3.1 .810** .000 Valid 

(Promosi) x3.2 .721** .000 Valid 

  x3.3 .815** .000 Valid 

  x3.4 .800** .000 Valid 

  x3.5 .757** .000 Valid 

X4 x4.1 .760** .000 Valid 

(Tempat) x4.2 .838** .000 Valid 

  x4.3 .804** .000 Valid 

  x4.4 .775** .000 Valid 

  x4.5 .797** .000 Valid 

X5 x5.1 .739** .000 Valid 

(Orang)  x5.2 .813** .000 Valid 

  x5.3 .789** .000 Valid 

  x5.4 .755** .000 Valid 

  x5.5 .784** .000 Valid 

X6 x5.1 .814** .000 Valid 

(Proses) x5.2 .814** .000 Valid 

  x5.3 .823** .000 Valid 

  x5.4 .751** .000 Valid 

  x5.5 .720** .000 Valid 

X7 x6.1 .877** .000 Valid 

(Bukti fisik) x6.2 .738** .000 Valid 

  x6.3 .813** .000 Valid 

  x6.4 .876** .000 Valid 

  x6.5 .730** .000 Valid 

Y x7.1 .874** .000 Valid 

(Keputusan Konsumen)  x7.2 .731** .000 Valid 

  x7.3 .813** .000 Valid 

  x7.4 .872** .000 Valid 

  x7.5 .751** .000 Valid 

Sumber: Hasil rekapitulasi jawaban responden diolah dengan SPSS 
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Dari tabel di atas  dapat dilihat
perbandingan apakah seluruh pertanyaaan yang
terdapat pada Variabel bebas/independent dan
Variabel terikat/dependen jika Sig. (2-tailed) <
0,05

 
 maka pertanyaan dinyatakan Valid dan jika

Sig. (2-tailed) > 0,05
 
  maka pertanyaan

dinyatakan  tidak Valid. Semua item pertanyaan
di dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak
untuk digunakan di dalam penelitian ini.

Uji Reliablitas
Uji Reliabilitas variabel  independent

Produk (X
1
), Harga (X

2
), Promosi (X

3
), Tempat

(X
4
), Orang (X

5
), Proses (X

6
) dan Bukti fisik (X

7
)

serta uji validitas variabel terikat/dependent
Keputusan Konsumen (Y) dilakukan dengan
menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS,
melalui masukan responden sebanyak 100 orang
sebagai uji coba, dengan taraf signifikansi = 5%

Tabel  5.   Uji Reliablitas

Sumber: Hasil rekapitulasi jawaban responden diolah dengan SPSS

No 

 

Variabel 

 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha 

Standart 

Keterangan  

 

1 X1 (Produk) 0,806 0.60 Reliable 

2 X2 (Harga) 0,796 0.60 Reliable 

3 X3 (Promosi) 0,801 0.60 Reliable 

4 X4 (Tempat) 0,804 0.60 Reliable 

5 X5 (Orang)  0,799 0.60 Reliable 

6 X6 (Proses) 0,800 0.60 Reliable 

7 X7 (Bukti fisik) 0,808 0.60 Reliable 

8 Y (Keputusan Konsumen)  0,808 0.60 Reliable 

 

Instrumen pertanyaan dapat dikatakan
andal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan
reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Hasil pada tabel
di atas menunjukan hasil Cronbach’s Alpha >
Cronbach’s Alpha Standart dengan demikian
semua pertanyaan dapat dikatakan andal
(reliable) dalam penelitian ini.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

 Digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen
terhadap keputusan memilih Di Kamar Superior

Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak dengan
Variabel-variabel yang digunakan adalah  faktor
Produk (X

1
), Harga  (X

2
), Promosi  (X

3
), Tempat

(X
4
), Orang  (X

5
), Proses (X

6
), Bukti fisik (X

7
)

sebagai variabel bebas  dan Keputusan
Konsumen (Y) sebagai variabel terikat, maka
dilakukan analisis dengan bantuan perangkat lunak
SPSS dilakukan dan interprestasi terhadap data
yang dihasilkan serta dijelaskan dalam bentuk
uraian kalimat.
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Tabel  6.   Koefisien Regresi, Koefisien Korelasi Parsial dan Nilai t Hitung

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan data tersebut amaka akan
diperoleh persamaan Regresi Linear berganda
sebagai berikut:
Y =  - 0,177 + 0,140 X

1
 - 0,393 X

2
 + 0,195X

3
 +

0,142X
4
 + 0,247X

5
 + 0,423X

6
 +  0,257X

7

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% 
Confidence 

Interval for B Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) -.177 .120   -1.469 .145 -.416 .062       

Produk 
(X1) 

.140 .034 .140 4.169 .000 .073 .207 .983 .399 .023 

Harga 
(X2) 

-.393 .044 -.347 -9.004 .000 -.480 -.307 .892 -.684 -
.050 

Promosi 
(X3) 

.195 .052 .195 3.759 .000 .092 .298 .992 .365 .021 

Tempat 
(X4) 

.142 .029 .146 4.904 .000 .084 .199 .946 .455 .027 

Orang 
(X5) 

.247 .035 .246 7.084 .000 .178 .317 .970 .594 .039 

Proses 
(X6) 

.423 .042 .365 10.087 .000 .340 .507 .949 .725 .056 

Bukti fisik 
(X7) 

.257 .046 .255 5.581 .000 .165 .348 .994 .503 .031 

a. Dependent Variable: Keputusan Konsumen (Y) 

2.   Uji t (Pengujian secara Parsial)

Berdasarkan hasil uji Uji t atau uji korelasi
secara secara Parsial seperti terdapat pada table
berikut ini.

Tabel  7.   Ringkasan Hasil Uji t  Pada Taraf Signifikansi (Alpha) 5%

 

Variabel Bebas 

 

t hitung 

 

Sig. 

 

Status 

 

Kesimpulan 

 

  

Produk (X1) 

  

  

 4,169 

   

0.000 

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

 

variabel Produk berpengaruh Terhadap 
Keputusan Komsumen Untuk Menginap 
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz 
Gajah Mada Pontianak 
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Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

2.  Uji Pengaruh simultan ( F test)

Untuk lakukan uji secara Simultan atau
serentak maka digunakan uji F (ANOVA). Peneliti
memasukan seluruh seluruh Variabel bebas yang
terdiri dari variabel Produk (X

1
), Harga  (X

2
),

Promosi  (X
3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
), Proses

  

Harga (X2) 

  

  

-9,004 

  

 0.000 

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

 

variabel harga berpengaruh Terhadap 
Keputusan Komsumen Untuk Menginap 
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz 
Gajah Mada Pontianak 

  

Promosi (X3) 

  

  

 3,759 

  

0.000 

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

  

variabel Promosi berpengaruh Terhadap 
Keputusan Komsumen Untuk Menginap 
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz 
Gajah Mada Pontianak 

  

Tempat (X4) 

  

  

  

4,904 

  

0.000 

  

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

  

 

variabel tempat atau lokasi berpengaruh 
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk 
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel 
Orchardz Gajah Mada Pontianak 

  

Orang (X5) 

  

  

 7,084  

 

  

  

0.000  

  

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima  

  

variabel Orang berpengaruh Terhadap 
Keputusan Komsumen Untuk Menginap 
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz 
Gajah Mada Pontianak 

  

Proses (X6) 

  

  

10,087 

  

0.000 

  

  

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

 

variabel Proses berpengaruh Terhadap 
Keputusan Komsumen Untuk Menginap 
Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz 
Gajah Mada Pontianak 

 

Bukti fisik (X7) 

  

 5,581 

  

0.000 

  

H0 ditolak dan 

 

variabel bukti fisik berpengaruh 
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk 

(X
6
), Bukti fisik (X

7
) dan Variabel terikat

Keputusan Konsumen Untuk Menginap Di Kamar
Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak (Y) dengan menggunakan software
berupa SPSS. Dari hasil pengolahan data dapat
dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 8.   Hasil Uji F (Analisys Of Varian =

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukan bahwa nilai F
hitung = 4.615,228 dan Nilai Sig =0,000.
Sementara Sig (0,000)  <  α  (0,05)  berati
keputusan   H

1  
diterima dan  H

0
 ditolak, maka

kesimpulannya adalah  terdapat  pengaruh
Signifikan Variabel Produk (X

1
), Harga  (X

2
),

Promosi  (X
3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
), Proses

(X
6
), Bukti fisik (X

7
) terhadap Keputusan

Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior
Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y).

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig, 

1 Regression 564,502 7 80,643 4.615,228 ,000a 

Residual 1,608 92 ,017   

Total 566,110 99    

a, Predictors: (Constant), Bukti fisik (X7), Harga (X2), Tempat (X4), Produk (X1), 
Orang (X5), Proses (X6), Promosi (X3) 

b, Dependent Variable: Keputusan Konsumen (Y) 

Model Summary 

Model R 
R 

Square  

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .999a .997 .997 .13219 .997 4.615.228 7 92 .000 

a. Predictors: (Constant), Bukti fisik (X7), Harga (X2), Tempat (X4), Produk (X1), Orang 
(X5), Proses (X6), Promosi (X3) 

 

2. Koefesien Determinasi (R2)
Analisis koefesien determinasi (R2)

digunakan untuk mengetahui berapa besar
kemampuan variabel bebas Produk (X

1
), Harga

(X
2
), Promosi  (X

3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
),

Proses (X
6
), Bukti fisik (X

7
) dalam menerangkan

atau menjelaskan terhadap variasi naik turunnya
variabel terikat Keputusan konsumen untuk
menginap di kamar Superior di Hotel Orchardz
Gajah Mada Pontianak (Y).

Berdasarkan pengelohan data melalui
software SPPS diperoleh data sebagai berikut:

Tabel  9.    Koefisien  Determinasi

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Koefisien korelasi ganda r (Multiple R)
sebesar 0.999 atau mendekati nilai 1, yang berarti
antara faktor Produk (X

1
), Harga  (X

2
), Promosi

(X
3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
), Proses (X

6
),

ukti fisik (X
7
) dengan Keputusan konsumen untuk

menginap di kamar Superior di Hotel Orchardz
Gajah Mada Pontianak (Y) menunjukkan
hubungan yang kuat dan searah (positif). Jadi
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korelasi antara faktor-faktor tersebut di atas
dengan Keputusan konsumen untuk menginap di
kamar Superior di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak (Y) sangat kuat dan positif, yaitu
kenaikan faktor-faktor tersebut di atas terjadi
bersama-sama dengan Keputusan konsumen
untuk menginap di kamar Superior di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y).

Koefisien determinasi (R square atau R2),
yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel independent (X) terhadap variabel
dependen (Y). Untuk jumlah variabel terikat lebih
dari dua, lebih baik digunakan Adjusted R Square.
Dari tabel diatas diperoleh hasil nilai Adjusted R
Square sebesar 0.997, yang berarti bahwa (0,997
x 100%) = 99,7% variabel Keputusan konsumen
untuk menginap di kamar Superior di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y) akan
dijelaskan oleh variabel Produk (X

1
), Harga  (X

2
),

Promosi  (X
3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
), Proses

(X
6
), Bukti fisik (X

7
), sedangkan sisanya sebesar

(diperoleh dari 100% -  99,7%) = 0,3%   akan
dijelaskan oleh faktor lain di luar persamaan model
regresi.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

diperoleh kesimpulan:
1.  Variabel Produk berpengaruh Terhadap

Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

2. Variabel harga berpengaruh Terhadap
Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

3.  Variabel Promosi berpengaruh Terhadap
Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

4.  Variabel tempat atau lokasi berpengaruh
Terhadap Keputusan Komsumen Untuk
Menginap Di Kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak

5.  Variabel Orang berpengaruh Terhadap
Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

6.  Variabel Proses berpengaruh Terhadap
Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

7.  Variabel bukti fisik berpengaruh Terhadap
Keputusan Komsumen Untuk Menginap Di
Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak

8.   Variabel Produk (X
1
), Harga  (X

2
), Promosi

(X
3
), Tempat  (X

4
), Orang  (X

5
), Proses (X

6
),

Bukti fisik (X
7
) terhadap Keputusan

Konsumen Untuk Menginap Di Kamar
Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak (Y).

9.  Besarnya kontribusi variabel Produk (X
1
),

Harga  (X
2
), Promosi  (X

3
), Tempat  (X

4
),

Orang  (X
5
), Proses (X

6
), Bukti fisik (X

7
)

terhadap keputusan konsumen untuk
menginap di kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y) atau
koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R
Square sebesar 0.997. berarti bahwa (0,997
x 100%) = 99,7% variabel Keputusan
konsumen untuk menginap di kamar Superior
di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak (Y)
ditentukan oleh variabel Produk (X

1
), Harga

(X
2
), Promosi  (X

3
), Tempat  (X

4
), Orang

(X
5
), Proses (X

6
), Bukti fisik (X

7
), sedangkan

sisanya sebesar  (diperoleh dari 100% -
99,7%) = 0,3%   ditentukan oleh  faktor
variabel lain di luar persamaan model regresi.

Saran
1. Variabel  Proses/pelayanan (X

6
), Orang/

karyawan Hotel  (X
5
)  Bukti fisik (X

7
) yang

terbukti sebagai faktor yang dominan yang
mempengaruhi keputusan konsumen untuk
menginap di kamar Superior Di Hotel
Orchardz Gajah Mada Pontianak terus
ditingkatkan.

2.  Variabel Harga (X
2
) terus dikaji ulang dan

dilakukan evaluasi untuk membuat kebijakan
bisnis agar memberikan kesan terbaik bagi
konsumen/tamu  khususnya  yang  menginap
di kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah
Mada Pontianak.

3.   Sebaiknya pihak Hotel Orchardz Gajah Mada
Pontianak melakukan analisis SWOT
terhadap semua variabel Bauran Pemasaran
(Marketing Mix) untuk mengetahui
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang
dari masing-masing variabel Produk (X

1
),

Harga  (X
2
), Promosi  (X

3
), Tempat/lokasi

(X
4
), Orang/karyawan  (X

5
), Proses/

pelayanan (X
6
), Bukti fisik (X

7
).
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Abstrak : Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang
yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sember daya
alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga
belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan
utama transmigrasi. pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah
merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi
daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya
yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil
dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat di olah masyarakat
menjadi berbagai produk bahan baku makanan.

Kata Kunci: Pembinaan, Pemuliman, Transmigrasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris
yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan
penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu
yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk
menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-
lembaga pemerintah dalam kehidupan
kenegaraan. Secara etimologis pengertian
implementasi menurut Wahab (2004:64) “Konsep
implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to
implement. Dalam kamus besar webster, to
implement (mengimplementasikan) berati to
provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu); dan to givepractical effect to (untuk
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan
sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu
tertentu (Sunggono 1994:137). Berdasarkan
pengertian diatas maka implementasi itu
merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah
di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan
juga harus mengkaji bahwa implementasi
merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

kelompok badan pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.
Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan pemerintah yang membawa dampak
pada warga negaranya.

Mazmanian dan Sebatier (dalam
Wahab,2004:68) mendefinisikan implementasi
sebagai berikut: “Implementasi adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan
badan peradilan”. Proses implementasi ini
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan
tertentu seperti tahapan pengesahan undang-
undang, Pendapat Anderson (dalam
Wahab,2004:68), merumuskan kebijaksanaan
sebagai langkah tindakan yang secara sengaja
dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah
aktor berkenaan dengan adanya masalah atau
persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh
karena itu, kebijaksanaan merupakan langkah
tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang
berkenaan dengan adanya masalah yang sedang
di hadapi.  Lebih lanjut Pengertian implementasi
kebijakan menurut Edward III (dalam Pasolong,
2008:11) adalah sebagai berikut: policy
implementation as we have seen is the stage
of policy making between the establishment
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of a policy such as the passage of a legislative
act, the issuing of an executive order, the
handing down of a judicial decision, or the
promulgation of a regulatory rule and the
consequences of the policy for the people
whom it affects.

Jadi implementasi itu merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan
juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah
kebijakan tersebut dapat memberikan dampak
yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal
tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai
merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan
pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan
Stewart (dalam Winarno, 2002:101-102),
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam
pengertian luas merupakan alat administrasi hukum
dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan
teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
tujuan yang diinginkan”. Definisi diatas
menekankan bahwa implementasi kebijakan
merupakan sesuatu yang dilakukan untuk
menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa
Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-
lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.
Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan
diatas, menurut George Edward III (dalam
Pasolong, 2008:14) mengemukakan beberapa hal
yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi, yaitu: komunikasi (Comunication),
sumber daya (Resources), disposisi
(Disposition),) struktur birokrasi (Bureaucratic
Structure).

Perubahan tata kelola pemerintah dan
adanya pandangan masyarakat terhadap
pembangunan bidang program ketransmigrasian
telah memberikan inspirasi untuk melakukan
amendemen Undang-Undang Nomor 15 tahun
1997 Tentang Ketransmigrasian dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Noomor 15
Tahun 1997. Terjadi perubahan pendekatan
pembangunan transmigrasi dari pendekatan
perpindahan penduduk menjadi pendekatan

pengembangan kawasan, dengan memberikan
tanggung jawab yang lebih besar kepada
pemerintah daerah dan mendorong peran serta
masyarakat. Disamping itu, secara keruangan
dikembangkan pendekatan kewilayahan melalui
pembangunan Wilayah Pengembangan
Transmigrasi (WPT) atau pembangunan Lokasi
Permukiman Transmigrasi (LPT). Upaya
pengembangan masyarakat transmigrasi dan
kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai
kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran
dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi
lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan
wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan
program transmigrasi yang yang menonjol ialah
pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan
penyaluran potensi sember daya alam manusia
dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
pembangunan wilayah. permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya
sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi
sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan
sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka
mencapai tujuan utama transmigrasi.

Permasalahan penduduk sampai saat ini
masih menjadi suatu fenomena yang belum dapat
diselesaikan secara cepat oleh pemerintah.
Meningkatnya angka pertambahan penduduk
setiap tahunnya menjadi dilema dalam
melaksanakan pemerataan pembangunan di
seluruh daerah. Salah satu upaya yang masih
dilaksanakan oleh pemerintah dalam konteks
pemerataan jumlah penduduk yaitu dengan
program-program yang berkenaan dengan
pemindahan penduduk baik dalam daerah maupun
keluar pulau. Persoalan transmigrasi adalah
persoalan menyangkut orang miskin atau
masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan hal
itu dikarenakan ketiadaan lahan dan peluang
pekerjaan di daerah asal mendorong masyarakat
pindah dan menggantungkan harapannya di daerah
tujuan. Dengan berlakunya UU No 23 Tahun
20014 tentang pemerintahan daerah, tata cara
penyelenggaraan transmigrasi dan pendekatannya
mendapatkan tantangan baru dan perlu
disesuaikan terhadap tuntutan perkembangan
keadaan saat ini. Pelaksanaannya harus
memegang prinsip demokrasi, mendorong peran
serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan
dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
karakteristik daerah.
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Kebijakan dalam berbagai bidang
memerlukan adanya proses yang melibatkan
berbagai elemen, umumnya kebijakan ditempuh
sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi
masalah-masalah dan mengurangi adanya
kecenderungan yang tidak adil dalam suatu pola
dan sistem bahkan dalam masyarakat. Dengan
demikian kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan
pengambilan keputusan yang ditempuh dalam
rangka memberikan arah dan tujuan baik dalam
konteks suatu program maupun kebijakan sebagai
solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat.
Sehubungan dengan pelaksanaan program
pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi
dan Sosial yang tertuang pada tugas pokok dan
fungsinya yaitu :  Perumusan kebijakan tehnis
bidang sosial, tenagakerja dan transmigrasi;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang sosial,tenagakerja dan
transmigrasi; Pembinaan dan pelaksanaan tugas
di bidang. Sosial, tenagakerja dan transmigrasi;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara
lebih spesifik tugas pokok dan fungsi dari Dinas
Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu akan diuraikan lagi ke dalam tugas
pokok dan fungsi masing-masing bidang sehingga
akan memberikan gambaran yang lebih jelas ke
arah mana dinas ini akan memposisikan diri untuk
berperan serta dalam mewujudkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2015-2020. Adapun
Program Pembinaan di kelola oleh Bidang
Transmigrasi yaitu : Penyusunan petunjuk dan
tehnis pelaksanaan tugas bidang transmigrasi
meliputi urusan pengembangan program,
pembinaan transmigrasi dan penempatan
transmigrasi ; Penyusunan program   kerja   dan  
rencana kegiatan bidang transmigrasi, meliputi
urusan pengembangan program, pembinaan
transmigrasi dan penempatan transmigrasi.
Penyelenggaraan kegiatan bidang transmigrasi
meliputi urusan pengembangan program,
pembinaan transmigrasi dan penempatan
transmigrasi ; Penyelenggaraan pelayanan umum
bidang transmigrasi meliputi urusan pengembangan
program, pembinaan transmigrasi dan penempatan
transmigrasi; Pengendalian kegiatan bidang
transmigrasi, meliputi urusan pengembangan
program, pembinaan transmigrasi dan penempatan
transmigrasi ; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kegiatan pelaksanaan tugas bidang Tranmigrasi,
meliputi urusan pengembangan program,

pembinaan transmigrasi dan penempatan
transmigrasi ; Melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Tugas dan
fungsinya. Mengacu pada tugas pokok bidang
transmigrasi tersebut pola pembinaan yang
dilakukan berupa pembinaan pada warga
transmigrasi dalam hal pemanfaatan lahan menjadi
perkebunan milik perorangan yang dapat
memberikan dampak positif pada perekonomian
keluarga, peningkatan kualitas kerajinan dan
produksi industri rumah tangga yang sudah
berjalan seperti pembuatan berbagai produk
makanan berbahan baku dari ubi kayu dan
kreatifitas kerajinan rumah tangga lainnya yang
dapat dijadikan sumber pendapatan bagi petani.
Pola pembinaan tersebut tidak terlepas dari
berbagai program kerja pemerintah terutama
dalam upaya meningkatkan swasembada pangan
dan varietas pangan di daerah.

METODE

Digunakan penelitian deskriptif kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data  Observasi
(Pengamatan), Wawancara (Interview) dan
Studi Dokumentasi. Analisis data dilakukan
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih data mana yang dianggap
penting dan yang akan dipelajari, serta membuat
kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh
menyangkut Pola Pembinaan Unit Pemukiman
Warga Transmigrasi XVIII Oleh Dinas Tenaga
Kerja,Transmigrasi Dan Sosial. Penelitian ini
dilakukan di Kecamatan Nanga Kalis Kabupaten
Kapuas Hulu, selanjutnya diuraikan atau dipecah-
pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-
komponen yang lebih kecil sehingga komponen-
komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan
dan diperhitungkan dan akhirnya dapat
disimpulkan secara objektif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Kalis merupakan

kecamatan dengan luas wilayah 2519,59 km2,
setara dengan 8,09% dari luas Kabupaten Kapuas
Hulu secara keseluruhan yang mencapai 29.842
km2. Dari 17 desa yang ada, desa Rantau
Bumbun, Tekudak dan Bahenap merupakan tiga
desa yang memiliki luas wilayah terbesar dengan
luas masing-masing 295 km2 , 276 km2 dan 207
km2 atau setara dengan 15,65 %, 14,64 % dan
10,98 % dari luas Kecamatan Kalis. Sedangkan
desa Semerantau merupakan desa dengan luas
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wilayah terkecil di mana luas wilayah desa
tersebut 29 km2 atau 1,53 % dari luas wilayah
Kecamatan Kalis. Fokus pembinaan pada
masyarakat transmigrasi yang sedang berjalan yaitu
sebanyak 180 kepala keluarga transmigrasi atau
sebesar 1.183 jiwa, sedangkan untuk lebih
memudahkan pembinaan kelompok tani yang
sudah terbentuk sebanyak 6 kelompok tani dan
4 kelompok usaha wiraswasta. Sampai saat ini
berdasarkan pelaporan dari profil dati Unit
Pemukiman Transmigrasi yang masih diBina (UPT
Bina) tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Perencanaan Program Pembinaan
Tahap pembinaan dilakukan

perencanaan, karena perencaan menjadi aspek
yang penting untuk terlaksananya kegiatan
program pembinaan. Perencanaan yang dilakukan
menyangkut pembiayaan, tim pelaksana kerja,
waktu kegiatan pembinaan serta laporan
administrasi pembinaan. Lebih lanjut di
kemukakan oleh . Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Sosial dalam proses
perencaan oleh pemerintah berkenaan dengan
berbagai kegiatan seperti perkebunan atau usaha
tani, pemberdayaan dan juga peningkatan
pemahaman sosial lainnya agar tidak terdapat
kecenderungan di dalam pembauran masyarakat
yang kurang. Menjalankan proses pembinanaan
transmigrasi yang dilakukan berdasarkan pada
perencanaan berlandaskan pada administratif yang
secara legalitas menjadi keputusan instansi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial tingkat
kabupaten. Sedangkan dalam pola perencanaan
pembinaan tertib administrasi di harapkan dapat
menjadi instrument bagi semua pihak yang terlibat
agar dapat secara maksimal melaksanakan sistem
perencanaan yang juga merupakan bagian dari
aspek pembangunan di daerah pedesaan.
Penerapan administrasi yang baik dan mengacu
pada ketentuan pemerintah dilakukan untuk
menuju pada suatu proses pengambilan keputusan
dalam tahapan-tahapan berikutnya yaitu
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan
khususnya dalam tatalaksana pembinaan
masyarakat transmigrasi.

Kebijakan program transmigrasi
merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan
bekerja sama pemerintah propinsi dan pemerintah
kabupaten sehingga kebijakan dalam program
pemnbinaan pada masyarakat transmigrasi ada
yang di alokasikan dari pemerintah pusat dan

propinsi serta kabupaten. Mengacu pada program
kebijakan tersebut tentunya berdampak pada
perbedaan aspek-aspek dalam pelaksanaannya.
Setiap program yang memiliki anggaran dari
berbagai sumber tersebut tentunya proses
perencanaan tidaklah sama karena pola
pertanggungjawaban dari pelaksanaan sangat
berlainan. Dalam hal ini perencanaan pembinaan
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
langsung sehubungan dengan aspek yang sangat
substansial dalam masyarakat yaitu peningkatan
kualitas kesejahteraan di tempat tujuan oleh sebab
itulah pemerintah kabupaten menyelenggarakan
program tersebut dengan mengacu pada keadaan
yang real terjadi di lapangan.

Memaksimalkan program kerja tersebut
pemerintah dengan sangat teliti melaksanakan
perencanaan yang secara keseluruhan sudah
mencakup berbagai bidang pembinaan. Proses
perencanaan pembinaan yang dilakukan dengan
berbagai cara yaitu melaksanakan rapat-rapat
koordinasi yang sudah di bagi kedalam sistem
pengkoordinasian antar lembaga dan untuk
kelanjutannya sampai diperoleh keputusan dari
hasil-hasil rapat koordinasi tersebut. Selanjutnya
yang terpenting bagi Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial sistem perencanaan
tersebut yaitu mengacu pada pedoman
pembinaan, waktu perencaan disesuaikan dengan
rencana pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan
sudah selesai sepenuhnya untuk di peroleh
kepasatian pola-pola yang di gunakan selama
pembinaannya.

Upaya memaksimalkan peran Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial khususnya
yang berkenaan dengan pembinaan warga
masyarakat transmigrasi langkah strategis guna
mencapai efektifitas harus dilakukan dalam proses
perencanaan, keberhasilan suatu program sangat
tergantung pada proses perencanaan yang baik
dimana sinergisitas antara peran lembaga, dinas
dan instansi lainnya menjadi satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Pengkoordinasian rencana
pembinaan sebagai langkah awal dimulai dengan
menetapkan beberapa instansi yang terlibat dan
menempatkan tim pelaksana pada proses
pembinaan serta mengalokasikan seluruh biaya
yang tersedia agar dapat mencakup seluruh aspek
pembinaan agar terdapat keseimbangan antara
pelaku pelaksana pembinaan dan juga sasaran
pembinaannya. Dengan demikian pola-pola
perencanaan yang baik memiliki berbagai bagian
penting yaitu aspek koordinasi yang dapat
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dipahami oleh pihak lainnya, pengalokasian dana
pembinaan dan juga hasil yang dapat memberikan
kontribusi kepada warga masyarakat tersebut.

Terlaksananya program bantuan dan juga
pemberdayaan masyarakat di daerah transmigrasi
menunjukan adanya perencanaan dari pihak
pemerintah khususnya dari Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial dimana secara teknis pola
pembinaan dilakukan tidak saja oleh Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Sosial akan tetapi
dilakukan dari beberapa instansi pemerintah yang
secara bergantian memberikan berbagai

pembinaan pada masyarakat. pola-pola
pembinaan yang terencana tersebut diakui
masyarakat cukup membantu dalam proses
peningkatan kulaitas pemanfaatan lahan dan juga
menunjang terciptanya suatu peningkatan
perekonomian dan untuk itu masyarakat berharap
agar program pembinaan dapat dilakukan secara
berkelanjutan. Dokumen yang berkaitan dengan
perencanaan pembinaan yaitu dalam bentuk
jadwal pembinaan pada masyarakat transmigrasi,
adapun jadwal tersebut dapat dilihat dalam bentuk
tabel sebagai berikut :

No Materi Pembinaan Waktu Pembinaan 
1. Kebijakan/ Kegiatan pengembangan Usaha Di 

Kimtrans/Kawasan Transmigrasi dengan Materi : 
- Pendekatan pengembangan usaha ekonomi 

- Matrik Jadwal pengembangan usaha ekonomi 
- Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+1) 
- Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+2) 
- Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+3) 
- Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T>4) 

 
 

Maret 2016 sampai dengan 
September 2016 

2. Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan dan 
Masyarakat di Permukiman Transmigrasi dengan 

Materi : 
- Defenisi Pengembangan Kelembagaan 
- Indikator Keberhasilan 
- pengembangan kelembagaan organisasi 
permukiman transmigrasi 
- Pengembangan kelembagaan pemerintahan desa 
- Pengembangan pemberdayaan perempuan 
- Pengembangan pemberdayaan pemuda (karang 
taruna) 

 

 
 

Rentang waktu April sampai 
dengan oktober 2016 

3.  Program Bantuan pangan dan Kesehatan 
- pembinaan dan pengendalian bantuan pangan 

-Bimtek Pengelolaan bantuan pangan 
-Temu teknis pengelolaan bantuan pangan 

-Rekonsiliasi beras dengan Bulog/Divre Bulog 
Provinsi 

 
Rencana Kegiatan Mei 

Tahun 2016  

4. RAP (Rencana Aksi Perorangan) 
Upaya peningkatan hasil produksi pertanian 

melalui kegiatan pemberantasan hama. 
- Pelayanan Pertanian 

- Penyuluhan pembasmian hama 

 
Rencana kegiatan Juni dan 

Juli 2016 

 

Tabel 1. Jadwal Perencanaan dan Materi Pembinaan pada Transmigrasi tahun 2016

Sumber : UPT Transmigrasi Kecamatan Nanga kalis tahun 2017
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Berdasarkan pada jadwal kegiatan yang
telah disusun berdasarkan pada hasil koordinasi
dengan kementerian desa, PDt dan Transmigrasi
yaitu sesuai dengan materi dari Bimtek pemerintah
pusat yang telah diikuti oleh UPT kecamatan
Nanga kalis sehingga dalam prosesnya UPT
mengalokasikan waktu pelaksanaan dengan
menyediakan pedoman bagi pelaksanaan
pembinaan. Dalam jadwal perencanaan tersebut
tentunya di rencanakan alokasi selama satu tahun
karena setiap program pembinaan bersifat
berkelanjutan tergantung dari indikator
keberhasilan dari pembinaan tersebut.

Pelaksanaan Program Pembinaan
Setiap program kebijakan pemerintah

melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi demikian juga dengan
program pembinaan masyarakat transmigrasi yang
menjadi program kebijakan pembangunan oleh
pemerintah. Seteloah melalui proses perencanaan
tahapan berikutnya adalah pelaksanaan program
kerja tersebut dan untuk mengetahui sesungguhnya
secara mendetail terhadap proses pelaksanaan
berikut hasil wawancara dengan subjek penelitian.
Setelah selesainya tahapan perencanaan setiap
elemen yang sudah di tunjuk berikutnya
melaksanakan proses pelaksanaan program
kegiatan dan dalam proses tersebut peran Dinas
Tenaga Kerja dan transmigrasi tetap sebagai
leading sektor sehingga di dalam proses
pelaksanaan terlibat secara langsung dilapangan.
Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Sosial dipaparkan bahwa untuk kegiatan
pelaksanaan dilapangan akan disesuaikan dengan
apasaja yang sudah direncanakan sehingga jika
mengikuti atau mengacu pada perencanaan di
harapkan akan maksimal hasil yang dicapai.

Sistem pelaskanaan program lebih
mengacu pada sistem pengambilan kebijakan
yang menjadi kewenangannya. Penerapan hasil-
hasil perencanaan sebagai pedoman kerja menjadi
acuan bagi semua pihak yang telibat akan tetapi
dalam kondisi tertentu menyesuaikan dengan
kondisi di lapangan dimana setiap aspek
pelaksanaan program pembinaan tidaklah
langsung dapat dimplementasikan oleh karena
peran koordinasi harus di lakukan oleh pelaksana
kerja lapangan. Sebagai bagian dari sistem
pemerinmtahan pembangunan terhadap
masyarakat di wilayah transmigrasi tentunya
berkenaan dengan dinamikan pemanfaatan

berbagai sumber daya alam dan juga berhubungan
dengan berbagai dinamika budaya masyarakat
setempat dan untuk itulah kebijakan di dalam
proses pelaksanaan sangat memungkinkan untuk
ditempuh demi terlaksananya program kerja.
Tahapan perencanaan pemerintah secara langsung
melaskanakan program pembinaan yaitu tahapan
implementatifnya yang mana dalam proses
implementasi tersebut merupakan tahapan yang
sangat menentukan keberhasilan dari tujuan
pembinaan pada masyarakat. Sebagaimana tahun-
tahun sebelumnya proses pembinaan juga
dilangsungkan dan hasilnya sudah terlihat adanya
perubahan khususnya ditingkat kehidupan
ekonomi masyarakat yang semakin baik. Saat ini
menurut Kepala Bidang Transmigrasi merupakan
tahapan lanjutan dari pembinaan sebelumnya
sesuai dengan hasil-hasil evaluasi bagi
keberlangsungan pembinaan yang semakin efektif
bagi masyarakat, perbedaannya yaitu terletak
pada orientasi dari pembinaan tersebut.

Operasionalisasi program kerja yang
telah direncanakan terdapat beberapa aspek
pembinaan yang berbeda dari tahun sebelumnya
hal itu karena dalam meningkatkan kehidupan
masyarakat terdapat hal-hal yang paling urgensi
dan sangat menyentuh langsung dengan kehidupan
masyarakat. Selain itu program-program
pembinaan yang saat ini lebih diarahkan pada
kemampuan kemandirian masyarakat dengan
memanfaatkan sumber daya lama yang sudah
menjadi pekerjaan utama seperti bidang pertanian.
Sejalan dengan perubahan arah perekonomian
nasional yaitu penguatan swasembada pangan juga
diupayakan masyarakat dapat memenuhi
kebutuhan pangan dengan tidak tergantung pada
pemerintah dan hal itu sudah dilakukan secara
berkelanjutan dalam proses pelaksanaan
pembinaan.

Operasionalisasi pelaskanaan dilapangan
dilakukan secara bertahap oleh setiap instansi
yang ditetapkan menjadi pelaksana pembinaan.
Adapun dalam proses tersebut terlihat adanya
hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu
perubahan komoditas di daerah yang cenderung
menurun dan juga pengaruh dari kondisi sosial di
daerah yang belum dapat memiliki akses pasar
yang dapat menampung hasil-hasil perekonomian
yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil
observasi juga terlihat bahwa program pembinaan
yang berkelanjutan sudah dapat memberikan hasil
atau dampak positif pada masyarakat setempat
dimana berbagai program bantuan yang
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direalisasikan menjadi bagian dari mata
pencaharian masyarakat seperti pola peternakan
hewan yang dilaskanakan oleh dinas pertanian dan
peternakan dibawah koordinasi dengan Dinas
Tenaga kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Kapuas Hulu.

Pemerintah secara berkelanjutan dengan
rencana-rencana pembangunan sudah
merealisasikan berbagai program pembinaan pada
masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi
daerah yang secara khusus yaitu pada bidang
pertanian dan perkebunan. program pembinaan
lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya
berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan
usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil
perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat
di olah masyarakat menjadi berbagai produk
bahan baku makanan. Dengan demikian dapat di
gambarkan bahwa proses pelaksanaan
pembinaan tentunya masih berjalan dan terus
diupayakan untuk berlangsung secara
berkesinambungan untuk menjaga kondisi
perekonomian masyarakat walaupun dengan
kondisi sosial ekonomi nasional yang masih belum
maksimal sesuai dengan harapan. Lahan-lahan
pertanian seperti ladang dan perkebunan
masyarakat sudah menunjukan adanya hasil-hasil
yang relatif baik. Dengan demikian bantuan
penyediaan lahan yang diberikan disertai dengan
bantuan sarana dan prasarana pertanian dapat
dipergunakan masyarakat secara maksimal. Selain

itu dalam hasil observasi juga terlihat bahwa
pembangunan sarana dan prasarana sosial dan
kemasyarakatan juga sudah ada disekitar
permukiman masyarakat transmigrasi seperti
Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah
Pertama (SMP) saranan kesehatan yaitu
posyandu dan juga sarana ibadat sesuai agama
yang ada dalam masyarakat transmigrasi tersebut.

Kesimpulan dan Saran
Perencanaan program pembinaan

dilakukan melalui sistem administrasi secara
internal, dengan menetapkan waktu dan jadwal
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan selanjunya
mengkoodinasikan dengan instansi yang sudah
ditetapkan keterlibatannya. Pelaksanaan Program
Pembinaan dilakukan mengacu pada perencanaan
pembinaan yang dilakukan langsung dilapangan
yaitu pada masyarakat seperti distribusi bantuan,
alat pertanian dan pembinaan penyuluhan setiap
bulan.Saran Penelitian yaitu diharapkan pada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu dapat terus melakukan perencanaan
pembinaan melalui suatu program yang lebih
terpadu pada masyarakat. Diharapkan pada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
untuk meningkatkan sistem pelaksanaan
pembinaan yang lebih bervariasi dengan
melibatkan pihak swasta dalam upaya
meningkatkan produktivitas hasil usaha
masyarakat.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, deskripsi dan menjelaskan secara mendalam
berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan dan upaya–upaya dalam meningkatkan pembangunan
di Desa Nanga Bayan. Penelitian ini mengacu pada sifat–sifat penelitian kualitatis dan deskriptif. Beberapa
subjek penelitian yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber data adalah Kepala Desa
Nanga Bayan, Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa strategi  komunikasi Kepala Desa dalam meningkatan partisipasi
masyarakat Desa pada proses pembangunanmasih memiliki banyak kelemahan. Pelaksanaan strategi
Kepala Desa dalam meningkatan partisipasi masyarakat Desa pada proses pembangunan Desa telah
menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara maksimal dan secara
merata ke tingkat dusun yang ada di Desa Nanga Bayan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para
unsur Desa dalam Pembangunan diantaranya dengan melakukan koordinasi atau musyawarah dan
mufakat antar aparatur Desa, dengan para tokoh masyarakat untuk menyatukan pandangan hasil
pemikiran dalam untuk krmajuan daerah atau Desa mereka.

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi, Pembangunan.

Dalam  rangka  pembangunan  desa  yang
menyeluruh,  terpadu  dan terprogram,  untuk
mencapai sasaran  dan  tujuannya  selain  ditunjang
oleh manajemen  pemerintah  desa  yang  baik,
organisasi  yang  jelas  juga  sangat ditentukan
oleh  partisipasi  masyarakat  desa  yang
bersangkutan. Perencanan pembangunan yang
dilakukan hendaknya berisi suatu strategi yang
tujuannya mendorong semaksimal mungkin
keterlibatan masyarakat desa. Pembangunan yang
dilakukan disegala bidang dimaksudkan untuk
menuju pada perubahan kehidupan masyarakat
yang lebih baik Hasil dari pembangunan harus
benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat, terutama pembangunaan daerah
perbatasan Indonesia-Malaysia. Terdapat
beberapa desa di perbatasan khususnya
Kecamatan Ketungau Hulu yang lokasinya dapat
di tempuh 2,5 jam dengan berjalan kaki, kondisi
tersebut belum mendapat perhatian pemeritah
sehingga arus keluar masuk orang dan barang dari
negara Malaysia masih sangat mudah. Menurut
Hedebro (dalam Nasution (2004 :18) komunikasi
dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan
membujukkan nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk
perilaku yang menunjang modernisasi”.

Pengawasan  pelaksanaan  pembangunan
pada  dasarnya  merupakan rangkaian  kegiatan

untuk  mengikuti  perkembangan  pelaksanaan
pembangunan dan  menindak  lanjuti  agar
kegiatan  pembangunan  senantiasa  sesuai  dengan
rencana yang ditetapkan. Fungsi  pengawasan
adalah  untuk  meningkatkan
kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor
publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi
menekankan langkah-langkah pembenahan atau
koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi suatu
kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran
yang telah ditetapkan. Langkahlangkah
pembenahan  dari  fungsi  pengawasan  seringkali
dititikberatkan  pada penanganan sumber-sumber
dana agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan
efisiensi kegiatan secara menyeluruh. Kesadaran
dan  partisipasi  masyarakat  menjadi  kunci  dalam
keberhasilan pembangunan  tersebut.  Untuk
menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  desa
akan pentingnya  usaha-usaha  sebagai  sarana
untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  untuk
meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa  dalam
pembangunan  banyak tergantung  pada
kepemimpinan  desa  khususnya  pada
pemerintahan  desa,  yang menjadi  ujung  tombak
dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  dalam
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut
serta dalam pembangunan desa. Secara
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keseluruhan terdapat 18 (delapan Belas) Desa
yang ada di Kecamatan ketungau Hulu dan secara
umum saat ini belum sepenuhnyamemiliki fasilitas
infrastruktur yang representatif khusunys jalur jalan
darat. Jalan yang menuju ke desa-desa yang ada
di Kecamatan Ketungau Hulu masih jalan setapak
atau jalan tikus, namun ada juga beberapa desa
yang sudah memiliki akses jalan pemerintah
terutama yang dilewati jalur menuju ke ibukota
Kabupaten Sintang. Demikian juga dengan
fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas
walaupun sudah memiliki bangunan namun belum
memadai baik dari fasilitas penunjang pelayanan
maupun dari ketersediaan sumber daya
manusianya.

Sehubungan dengan diberlakukannya
Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
amanat UUD 1945 pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan
itu menurut Abdullah, (2000 : 11) bahwa “Otonomi
Daerah sebagai prinsip berarti menghormati
kehidupan regional menurut riwayat, adat dan
sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam satu kadar Negara
Kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan
sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat
daerah lain”. Berdasarkan pada konsep tersebut
dan untuk dapat menghargai riwayat serta sejarah
daerah diperlukan keterlibatan langsung
masyarakat dalam proses-proses pembangunan.
Pembangunan yang kerap terjadi saat ini terutama
yang terjadi di Desa Nanga Bayan itu tidak sesuai
dengan yang diharapkan oleh masyarakat, dimana
pembangunan yang dilakukan tampak sebagai
formalitas saja tanpa mempertimbangkan asas-
asas pembangunan yang bersifat responsif dan
sesuai dengan potensi yang tersedia di Desa Nanga
Bayan.  Kondisi demikian tentunya dipicu oleh
rendahnya keterlifbatan masyarakat dalam setiap
proses pembangunan, rendahnya partisipasi
tentunya disebabkan oleh tingkat kemampuan
Kepala Desa dalam menggerakan dan
memberikan motivasi serta pemahaman kepada
masyarakat setempat.

Pembangunan seharusnya memiliki tujuan
utama untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Namun saat ini pembangunan yang
dilaksanakan belum mengarah pada tercapainya
tujuan dan prioritas, fenomena yang di temukan
di Desa Nanga Bayan adalah banyaknya kendala
proses pelaksanaan pembangunan yang belum

sepenuhnya melibatkan masyarakat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan memerlukan suatu strategi
dan untuk itu diperlukan kemampuan dari seorang
pemimpin karena peran kepemimpinan diharapkan
dapat menumbuhkan motivasi, keinginan
bekerjasama, sehingga masyarakat mempunyai
kesadaran untuk bekerjasama dalam mengawal
semua proses-proses pembangunan di wilayahnya
sendiri. Pemimpin akan dapat dan mampu
mempengaruhi dan mengarahkan serta
membimbing masyarakatnya apabila memiliki
kemampuan berkomunikasi pada masyarakatnya,
mampu memainkan peran koordinasi dengan
berbagai unsur yang terlibat dalam proses
pelaksanaan pembangunan.

Menurut Astrid dalam (Bungin2009:
32)komunikasi sosial adalah salah satu bentuk
komunikasi yang lebih intensif, di mana komunikasi
terjadi secara langsung antara komunikator dengan
komunikan, sehingga situasi komunikasi
berlangsung dua arah dan lebih diharapkan kepada
pencapaian suatu situasi integrasi sosial, melalui
kegiatan inilah terjadi aktualisasi dari berbagai
masalah yang dibahas”.  Selanjutnya Astrid dalam
(Bungin2009: 34) menyebutkan bahwa
komunikasi sosial sekaligus sebagai proses
sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial,
tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru
yang diagungkan oleh suatu masyarakat,
melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat
dipupuk, dibina dan diperluasUntuk mencapai
suatu komunikasi yang sempurna memang sangat
sulit banyak rintangan.Pendapat yang berbeda
dalam konteks komunikasi pada masyarakat
dikemukakan Soekanto (2002:242) yaitu
komunikasi kelompok merupakan komunikasi
diantara sejumlah orang di dalam sebuah
kelompok. Menurut  Jhon  Middleton  (dalam
Hafied  Cangara,  2013:45)  perencanaan
komunikasi  adalah  proses  pengalokasian
sumber  daya  komunikasi  untuk mencapai  tujuan
organisasi.  Rumusan penelitian ini yaitu
“Bagaimanakah  strategi komunikasi kepala desa
dalam meningkatan partisipasi masyarakat desa
dalampembangunan di desa Nanga Bayan
kecamatan Ketungau Hulu kabupaten Sintang”
dengan tujuanpenelitian untuk menganalisis strategi
komunikasi Kepala Desa dalam meningkatan
partisipasi masyarakat desa dalampembangunan
di Desa Nanga Bayan kecamatan Ketungau Hulu
kabupaten Sintang.
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METODE PENELITIAN
Desain Penelitian yang digunakan yaitu

deskriptif analisis yang berupaya menggambarkan
kondisi yang yang terjadi berdasarkan kenyataan
apa adanya.Populasi penelitian yaitu seluruh
masyarakat yang ada di Desa Nanga Bayan,
Sedangkan sampel penelitian yaitu beberapa
orang dari populasi yang dianggap dapat mewakili
yaitu 1) Kepala Desa Nanga Bayan sebagai
informan kunci (Key Informant), dipilih karena
yang bersangkutan menguasai informasi dan
persoalan yang sedang diteliti. 2) BPD desa Nanga
Bayan sebagai informan lanjutan. 3) Kepala
Dusun. 4) Perwakilan Tokoh Masyarakat dan 5)
Masyarakat Desa Nanga Bayan sebanyak 5
orang.

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu:
Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang
bersifat pertanyaan-pertanyaan pokok untuk
mendapatkan data atau keterangan dari subyek
penelitian. Sebelum melakukan penelitian peneliti
membuat daftar pertanyaan yang kemudian
menjadi pedoman untuk bertanya kepada sampel
penelitian sehingga akan diperoleh gambaran dari
jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan
yang diajukan. Setelah itu peneliti
mengklasifikasikan berbagai jawaban yang relevan
dengan penelitian agar tersusun secara sistemtis,
setelah itu peneliti menginterpretasikan jawaban
dari sampel penelitian tersebut menjadi kalimat-
kalimat yang sesuai dengan kaidah dalam karya
ilmiah.Panduan Observasi, yaitu pedoman yang
digunakan dalam  rangka memperoleh data  dan
informasi yang  belum  terjaring  melalui
wawancara, sekaligus mengecek  kebenaran
informasi dari  responden  dan  informan. Dalam
proses observasi tersebut peneliti membuat
panduan pengamatan dengan berbagai kriteria
berdasarkan pada tujuan penelitian agar dapat
dengan mudah memperoleh data-data pengamatan
setelah itu data-data hasil pengamatan di
deskripsikan ke dalam kalimat-kalimat yang
sesuai dengan konteks penelitian.Teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara dan
observasi. Menurut Sugiono (2014:85) analisis
deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan
sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan
langkah-langkah klasifikasi dan kategori sehingga
dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang
sistematis sehingga memperoleh suatu
kesimpulan.Proses kategorisasi dan klasifikasi
data dilakukan secara bertahap atas informasi para

informan, serta hasil observasi ketika berada
dilapangan dan kemudian dilakukan interpretasi
data dalam kerangka teori dan pandangan
konseptual yang telah ditentukan sesuai rencana.
Langkah terakhir yaitu penafsiran data,
sebagaimana dikemukakan  Moleong (2002:199-
200), diterapkan dua langkah yaitu : (a).
Menentukan kategori dan kawasannya, yang
bermakna mengelompokan data-data dari
informan yang sesuai dengan aspek-aspek
penelitian. (b). Interogasi terhadap data, yang
bermakna mengajukan seperangkat pertanyaan
sehingga dapat mengungkapkan banyak persoalan
dari data itu sendiri berdasarkan hasil interogasi
data tersebut, dapat diketahui apakah data yang
telah terkumpul tersebut sudah sesuai dengan
masalah yang diteliti atau belum untuk
mengungkapkan permasalahan sehingga dapat
diinterpretasikan sampai dimana data dan
informasi yang telah (atau belum) mendukung.Data
primer dan data sekunder sebagai pendukung
tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan pada
katregori-kategori yang berhubungan dengan
tujuan yang ingin diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Ketungau Hulu memiliki 18

desa diantaranya ialah: Desa Sungai Seria, Desa
Sepiluk, Desa Sebadak, Desa Empura, Desa
Suak Medang, Desa Jasa, Desa Nanga Bayan,
Desa Senaning, Desa Rasau, Desa Sungai Bugau,
Desa Nanga Bugau,Desatempunak Tapang
Keladan, Desa Sebetung Paluk, Desa Muakan
Petinggi, Desa Nanga Sembawang, Desa Sekayih,
Desa Bekuan Layung, dan Desa Sungai Antu
Pisau.Lebih lanjut berdasarkan pada Profil Desa
Nanga Bayan  tahun 2015 disebutkan bahwa
batas administratif Desa Nanga Bayan yaitu:
a.    Sebelah Utara Desa Nanga Bayan Berbatasan

Serawak Malaysia
b. Sebelah Selatan Desa Nanga Bayan

Berbatasan dengan Desa Desa Lubuk Pantak
c.   Sebelah Timur Desa Nanga Bayan  Berbatasan

dengan Desa Jasa
d.    Sebelah Barat Desa Nanga Bayan  berbatasan

dengan Desa Semareh.
Selanjutnya untuk mengetahui komposisi

penduduk di Desa Nanga Bayan dapat dilihat
pada tabel 1.Komposisi penduduk Desa Nanga
Bayan berdasarkan Agama dapat dilihat pada
tabel 2. Komposisi penduduk berdasrkan mata
pencarian di Desa Nanga Bayan dapat dilihat pada
tabel 3
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Tabel 1.Komposisi Penduduk Menurut Usia Dan
Jenis Kelamin Tahun 2017

Tabel 2.  Kondisi Penduduk Menurut Agama dan
Kepercayaan Tahun 2017

Sumber : Profil Kantor Desa Nanga Bayan
Tahun 2017.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Nanga
Bayan menurut mata pencarian tahun 2017

Tabel 4 Komposisi Penduduk Desa Nanga
Bayan menurut tingkat pendidikan  2017

Berdasarkan Struktur Organisasi
pemerintah Desa dan dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya pada pasal 2 dan 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahum 2005 tentang Desa.
KepalaDesa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan  ter t ib  adminis t ras i
pemerintahan,pembangunan dan
kemasyarakatan di tingkat Desa sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Ber tanggung jawab a tas  j a lannya
penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanan
pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.

c.    Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi
kemasyarakatan yang ada di Desa.

d.  Bersama-sama Badan Perwakilan Desa
membuat peraturan Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

e.   Menyusun program kerja tahunan desa sebagai
dasar pelaksanaan tugas dan pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.   Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.

g.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang di
limpahkan kepada Pemerintahan Desa.

HASIL PENELITIAN
Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam
Perencanaan Pembangunan

Komunikasi persuatif atau dalam Inggris
persuasive communication adalah komunikasi
yang dilakukan oleh seorang komunikasi dalam
hal ini, Persuadar, untuk membujuk atau mengajak
orang lain, dan kontak ini disebut ‘Persuadee’ agar
mengikuti kehendak di komunikator tadi.Desa
merupakan satuan wilayah pemerintahan yang
tertentu batas-batasnya, yang secara fisik sendiri
dari unsur-unsur darat, angkasa yang dijadikan
suatu pemukiman dan sumber nafkah bagi
penduduknya. Secara   sederhana,   komunikasi
organisasi   adalah   komunikasi   antar  manusia
yang mencakup komunikasi internal dan
komunikasi eksternal di  mana terjadi arus
informasi, pengiriman  informasi, penerimaan
informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan
arti yang terjadi dalam suatu organisasi.

Dalam  aktivitas  sehari-hari,  komuniaksi
oranisasi  sudah  di  laksanakan  oleh  pemaerintah
Desa  Nanga Bayan.  Sebab,  dalam  aktivitas
sehari-hari  di  Desa  Nanga Bayan komunikasi
organisasi merupakan sarana untuk memberikan
informasi,menerima informasi,dan pertukaran
informasi tentang kondisi, kebutuhan,

No Usia Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan  

1 0-3 73 86 159 
2 4-6 76 82 157 
3 7-12 66 84 150 
4 13-15 97 72 169 
5 16-18 68 63 131 
6 19-29 76 72 148 
7 30-34 82 87 169 
8 35-44 73 70 143 
9 45-49 67 78 145 
10 50 keatas 59 77 136 
Jumlah 737 770 1.507 

 

No Agama Jenis Kelamin Jumlah 
L P  

1 Katolik 333 382 715 
2 Protestan 322 331 653 
3 Islam 69 70 139 
4 Jumlah 724 783 1.507 

 

No Mata Pencarian Jumlah 
1. Petani 495 
2. Swasta 59 
3. Pedagang 13 
4. Buruh 58 
5. Tukang 24 
6. PNS 18 

 

No Tingkat Pendidikan Jeni Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. Tidak tamat SD 102 114 216 
2. Tamat SD sederajat  127 121 248 
3. Tamat SMP 113 89 202 
4. Tamat SMA 92 58 150 
5. Tamat Diploma 1 1 2 
6. Tamat S1 2 1 3 
7. Jumlah 437 384 821 
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permasalahan,serta  perkembangan yang terjadi
di Desa Nanga Bayan. Pemerintahan desa Nanga
Bayan melakukan komunikasi oarganisasi dengan
dua menggunakan dua tipe komunikasi organisasi
yakni: Komunikasi internal. Komunikasi internal
adalah Komunikasi antara kepala desa dan para
staf, atau sesama staf  desa.Komunikasi  antara
kepala  desa  dan  staf  terjadi  saat
rapat,pemberian  tugas  oleh kepala  desa  kepada
staf,serta  laporan  pertanggungjawaban  oleh  staf
kepada  kepala  desa,sedangkan  komunikasi
antar  sesama  staf  terjadi  ketika  melakukan
tugas  yang  diterima dari kepala desa. Komunikasi
eksternal

Komunikasi eksternal adalah Komunikasi
yang terjadi antara aparatur desa dan masyarakat
serta anggota organisasi lain.Komunikasi antara
aparatur desa dan masyarakat  terjadi saat
masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi
di kantor desa. Pemerintahan  Desa  Nanga Bayan
dalam  membangun  komunikasi  organisasi  baik
itu  komunikasi  internal  atau  eksternal  selalu
menggunakan  teknik  komunikasi  Komunikasi
informatif yaitu menyampaikan pesan yang sifatnya
pemberitahuan dari seseorang kepada orang lain.

Dalam hal penyusunan program rencana
pembangunan tahunan Desa Nanga Bayan
dilakukan dengan tetap berkonsentrasi pada
penyusunan program rencana pembangunan yang
partisipatif, berkualitas, menyeluruh dan
berkesinambungan. Proses penyusunan program
rencana pembangunan tahunan daerah atau
dengan sebutan Rencana Kerja Desa (RKD)
adalah merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
yang mengacu pada RKP, membuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan secara langsung oleh
Pemerintah Desa Nanga Bayan  maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan RKD dilakukan dengan
tahapan penyiapan rancangan awal rencana
pembangunan, penyiapan rancangan Rencana
Kerja, Musyawarah Perecanaan Pembangunan
Desa (Musrenbang) tingkat Desa yang dilanjutkan
dengan Musrenbang tingkat Kecamatan yang
kemudian hasil Musrenbang Kecamatan tersebut
akan menjadi materi dalam Musrenbang
Kabupaten dan penyusunan rancangan akhir
rencana pembangunan. Ketentuan Musrenbang
penyusunan RKPD sendiri seperti yang diatur
dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional
dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Membangun komunikasi yang baik dengan
seluruh masyarakat khususnya yang berkaitan
dengan pembangunan dilakukan dengan beberapa
strategi yaitu dengan memberikan informasi
kepada masyarakat agar sedapat mungkin pada
saat dilaksanakan Musrenbang Desa harus hadir
sehingga dapat mendengar langsung hal-hal yang
menjadi agenda perencanaan pembangunan oleh
pemerintah desa. Dari hasil pengamatan ditemukan
beberapa fenomena mengenai  efektifitas
komunikasi  kepala  desa  nanga bayan dalam
melaksanakan proses pembangunan, masih
kurang jelasnya  informasi  yang  diberikan  oleh
pimpinan  kepada  pegawai  sehingga terkadang
pegawai  tidak  dapat  menyelesaikan  tugas  sesuai
dengan  arahan pimpinan  seperti kesalahan dalam
disposisi surat dan  kurang jelasnya.
Melaksanakan proses pembangunan strategi yang
kerap dilakukan Kepala Desa ialah melakukan
konsulidasi ke tokoh tokoh masyarakat, agama,
serta tokoh adat yang dianggap mempu
memberikan pendapat dan saran yang bersifat
membangun. Hasil wawancara dengan Ketua
BPD Nanga Bayan diperoleh infromasi bahwa
dalam setiap tahun kepala desa merencanakan
terlebih dahulu rencana-rencana pembangunan
untuk tahun yang akan datang, untuk
membicarakan perencanaan tersebut telah
dilakukan dengan segenap masyarakat dan juga
tokoh masyarakat melalui rapat-rapat serta secara
terbuka melalui Musrenbang. Setiap tahun
khususnya pada bulan januari dan Februari selalu
disampaikan kepada kepala dusun undangan rapat
sebelum melaksanakan Musrenbang. Rapat-rapat
tersebut membicarakan program-program yang
akan menjadi perencanaan pembangunan bagi
desa Nanga Bayan tahun berikutnya. Dalam
perencanaan pembangunan aspek-aspek yang di
rencanakan yaitu berbagai bidang yang sangat
diperlukan masyarakat seperti perbaikan
infrastruktur dan juga fasilitas yang ada di
masyarakat.

Perencanaan pembangunan kepala desa
biasanya menyampaikan berbagai pendapat dan
pandangan terhadap keinginan masyarakat dan
untuk proses perencanaan juga sistem komunikasi
yang dibangun yaitu dengan memberikan kepada
masyarakat kesempatan untuk memberikan saran
pendapat agar sedapat mungkin berbagai aspirasi
tersebut dapat terealisasi secara nyata dalam
perencanaan. Hasil pengamatan yang dilakukan
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penulis di lapangan pembangunan prasarana yang
sudah sesuai dan memberikan kesejahtraan
kepada masyarakat uadalah sara dan prasarana
gedung sekolah, sementara yang masih minim
adalah tenaga pendidikan (Guru). Yang masih
sangat minim adalah infrastruktur jalan dan
jembatan sarana dan prasarana kesehatan seperti
puskesmas dan posyandu serta tenaga kesehatan
seperti dokter tidak ada perawat dan bidan yang
membantu meningkatkan tarap hidup masyarakat
di bidang pendidikan transportasi dan kesehatan.
Rencana Pembangunuan Desa di lakukan secara
musyawarah dengan para tokoh masyarakat,
melibatkan Ketua BPD Desa, dan para
perwakilan Dusun yang ada di Desa Nanga Bayan.
Pelaksanaan Pembanguan yang ada di Desa
Nanga Bayan  selalu mengundang para tokoh
masyarakat dalam merancanakan tentang
pembangunan Desa. Lebih lanjut tokoh
masyarakat Nanga Bayan  di dapati bahwa dalam
mengampil suatu keputusan untuk proses
pembangunan Desa, Kepala Desa selalu
melakukan koordinasi kepada semua pihak yang
ada di Desa  Nanga Bayan. Peroses perencanaan
pembangunan yang ada di Desa Nanga Bayan
sudah melalui proses dan presedur yang ada,
namun realisasinya dari pemerintah Kabupaten
masih kurang dan tidak mendapat tangapan yang
serius.  Hal ini terlihat dari hasil pembangunan yang
di lakukan oleh para kontraktor atau pihak yang
mealaksanakan perkerjaan, hasil pembangunan
yang dilakukan pada saat masih jauh dan tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat secara menyeluruh.

Penetatapan Rencana Pembangunan Desa
Kepala  desa  yang  merupakan  suatu

konsep  terapan  kepemimpinan  yang diterapkan
dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa
harus bisa menjalankan dua peran, yaitu peran
sebagai kepala desa yang merupakan
kepemimpinan formal di desa, juga sebagai
pimpinan  social kemasyarakatan di desa yang
dipimpinnya. Kepala desa sebagai penanggung
jawab utama dibidang pemerintahan,
pembangunan  dan  kemasyarakatan  dituntut
untuk  mempunyai kemampuan  dapat
menggerakkan  masyarakat  desa  untuk  secara
bersama-sama berpartisipasi  dalam
pembangunan  desa.  Untuk  dapat  memenuhi
kehendak  dan kebutuhan  masyarakat  desa,
sebagai  aktualisasi  kepemimpinannya,  maka
kepala desa harus mempunyai kemampuan untuk

diterapkan dalam upaya menggerakkan dan
mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat
yang dipimpinnya.

Menetapkan rencana pembangunan yang
ada di Desa, Kepala Desa Nanga Bayan
melaukan perencanan pembangunan Desa dengan
cara mengumpulkan beberapa perwakilan
masyarakat, diantaranya ialah Kepala Dusun,
Ketua RT, Temenggung, Tokoh Agama dan
perwakilan pemuda. Hal ini dilakukan harapan
Kepala Desa agar para Tokoh masyarakat bisa
memberikan sumbangsih pemikiran dalam
melakukan perencanaan pembangunan yang ada
di Dea Nanga Bayan .Melakukan proses
Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa
dan Sekretaris Desa selalu berkoordinasi dengan
aparatur Desa yang ada, setelah itu baru
mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk
melakukan Perencanaan Pembangunan Desa.
Dalam melakukan koordinasi kepada para tokoh
masyarakat untuk bisa ikut ambil bagisan dalam
melakukan perancanaan pembangunan pihak desa
melalui para kaur, Dusun, Ketua RT serta
pengurus adat memberitahukan bahwa akan ada
rapat koordinasi dalam merencanakan
pembangunan di Desa Nanga Bayan.

Dukungan Anggaran Pada Pembangunan
Desa

Hubungan antara BPD dengan pemerintah
desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala
Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan
peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai
tugas konsultatif dengan kepala desa untuk
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk
membantu memperlancar pelaksanaan tugas
kepala desa. Anggaran merupakan hal yang sangat
penting dalam melakukan proses pembangunan,
terutama dalam melakukan pembangunan yang
ada di Desa.  Selama ini anggaran dari pemerintah
yang di ajukan oleh perangkat Desa, selalu di
lakukan pengusutan (pengurangan) dari hasil yang
di ajukan. Dengan ini pihak perangkat Desa
melakukan komunikasi dengan pemerintah
Kabupaten Sintang terhadap masalah anggaran
yang di ajukan oleh perangkat Desa, namun dari
pihak pemerintah Kabupaten menyatakan
pengurangan anggaran di karenakan anggaran
yang ada di Kabupaten sangat sedikit sehingga
semua usulanyang dilakukan oleh para Kepala
Desa terpaksa harus di kurangi. Hal ini yang
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menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan
dengan maksimal. Anggaran yang masuk ke Desa
Nanga Bayan  sangatlah sedikit atau kurang,
sehingga proses pembangunan selalu di kerjakan
tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang di
rancanakan. Banyak hal yang dilakukan oleh para
unsur Desa dan BPD Desa dalam melakukan
proses Pembangunan diantaranya dengan
mengerahkan masyarakat untuk membantu dalam
mengerjakan di lapangan.
Partisipasi Masyarakat Desa

Secara  sederhana,  partisipasi  masyarakat
adalah  peran  serta  atau keikutsertaan
masyarakat.  Untuk  mendorong  rakyat  mau
berpartisipasi  dalam proses  pembangunan  itu
sendiri  masih  merupakan  masalah  yang  perlu
dicari pemecahannya. Mendorong, bukan
mengharuskan partisipasi masyarakat; seperti
halnya mendorong masyarakat untuk mau
berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri.
Tidak  cukup  dikatakan  bahwa  karena
pembangunan  itu  untuk masyarakat,  maka
adalah  mutlak  bila  rakyat  mau  berpartisipasi
dalam pembangunan. Pengalaman  pembangunan
membuktikan  bahwa  seringkali pembangunan
yang  dikatakan  untuk  kepentingan  rakyat
ternyata  tidak  sesuai dengan harapan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
pembangunan atau membantu unsur Pemerintah
Desa dalam proses Pembangunan Desa. Tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat
memiliki antosias yang baik dalam melakukan
peroses pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan
oleh Kepala Desa bahwa tingkat pertisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan di
apresiasi tinggi oleh Kepala Desa, hal ini terlihat
dalam pelaksanaan proses pembangunan di
lapangan.  Kesadaran masyarakat atau tingkat
partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur
Desa untuk proses perencanaan Pembangunan
sangat baik sekali, hal ini di jelaskan oleh sekdes
dengan melihat peran serta masyarakat untuk
proses pemabngunan Desa Nanga Bayan. Dari
hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa
Nanga Bayan  di ketahui bahwa, partisipasi
masyarakat dalam mensukseskan pembangunan
yang ada di Desa terlihat ketika dalam proses
kegiatan dilapangan, dari beberapa banyak
penduduk yang ada di Desa Nanga Bayan  hampir
setiap rumah ada mengutus tenaga dalam
membantu kegiatan atau proses Kepala Desa
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di
lingkungan Desa.

Dari hasil pengamatan tentang partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan, bahwa
masyarakat sudah memiliki antosias yang tinggi
dalam membantu pihak desa untuk mensukseskan
proses pembangunan. Pada dasarnya masyarakat
sangat merespon positif apa yang dilakukan oleh
pihak pemerintah dalam hal ini pihak pemerintah
Desa, namun ada juga dari beberapa masyarakat
yang tidak merespon atau tidak terlalu ingin
membantu pihak desa dalam melaksanakan proses
pembangunan.

 Strategi Kepala Desa dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat

Strategi dan arah pembangunan desa melalui
pendekatan desa membangun, mencakup
Pembangunan perdesaan disesuaikan dengan strategi
pembangunan nasional dan pembangunan
daerah.Pemanfaatan potensi desa secara rasional dan
optimal tanpa menggangu keseimbangan dan
kelestarian alam.Pengembangan landasan yang kuat
bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang
atas kemampuan sendiri.Optimalisasi pelaksanaan
Musrenbang di semua tingkatan
pemerintahan.Pembangunan perdesaan secara
terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan
kewilayahan dengan strata wilayah pemerintahan
yang terendah adalah Desa.Menumbuh
kembangkan dan sekaligus memelihara
kelembagaan lokal perdesaan yang
ada.Melakukan sosialisasi kepada aparat desa
dan masyarakat untuk setiap program/
kegiatan.Investasi pemerintah untuk perbaikan
infrastruktur diperdesaan. Optimalisasi fungsi
aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses
pembangunan perencanaan-evaluasi. Program
bantuan harus bersifat stimulant untuk tidak
menciptakanketergantungan kepada Pemerintah.

Komunikasi  dikatakan  efektif  apabila
terdapat  aliran  informasi  dua  arah antara
komunikator  dan  komunikan  dan  informasi
tersebut   sama-  sama  direspon  sesuai  dengan
harapan  kedua  pelaku  komunikasi  tersebut.
Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan
untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah
meningkatkan pertisipasi masyarakat Desa.
Adapun program-program pembangunan yang
akan dilaksanakan adalah:

Penataan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
desa; Peningkatan kualitas administrasi
pemerintahan desa; Pengawasan pemerintahan
dan pembangunan; Pembinaan dan peningkatan
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kualitas sumber daya manusia aparatur
pemerintahan desa. Penyediaan dan peningkatan
mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan
umum.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam
meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk
meningkatkan pembangunan ialah dengan
melakukan pendaekatan persuasif, kepada
masayrakat untuk memberikan pemahaman
kepada mereka tentang proses pembangunan yang
akan di adakan di Desa nanga Bayan. Lebih lanjut
dijelaskan oleh Sekdes Desa Nanga Bayan bahwa
strategi yang dilakukan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat pada proses pembagunan
mendengarkan semua keluahan masyarakat, apa
yang di inginkan masyarakat pada proses
pembangunan. Meningkatkan peritisipasi
masyarakat pada proses pemabanguan, strategi
yang di lakukan kepala desa untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat sudah memiliki tahap yang
memadai dan sudah melibatkan semua unsur
masyarakat, baik di tingkat dusun, tokoh
masyarakat, dan pemuda. Lebih lanjut dijelaskan
oleh Ketua BPD Desa nanga Bayan tingkat
pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa sudah nampak, hal ini terlihat
ketika ada himbauan daru pihak Desa untuk
melaksanakan pertemuan kepada msayarakat
dalam merencanakan proses pemabaguan. dalam
pelaksanaan program  pembangunan di Desa,
masyarakat Desa tidak terlalu dilibatkan secara
menyeluruh terutama pada tahap Musrembang
tingkat Desa. Lebih lanjut dijelaskan oleh tokoh
masyarakat bahwa pada pelaksanaan
pembangunan desa strategi yang dimainkan oleh
kepala Desa tidak adanya transpransi mengenai
kegiatan pembangunan Desa.

 Strategi yang dilakukan kepala desa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses
pembangunan sudah maksimal dilakukan, hal ini
terlihat ketika kepala desa melakukan koordinasi
kepada para Dusun, RT, dan Temenggung atau
ketua Adat. Namun dallam melakukan koordinasi
kepala Desa tidak terlalu mengedepankan
transparansi kepada masyarakat, sehingga hal ini
mengakibatkan kurangnya kepercayaan
masyarakat kepada kepala Desa dalam
melaksanakan pembangunan. Pola pembangunan
yang berdimensi pada kebutuhan dan kepentingan
masyarakat idealya memerlukan suatu strategi
yang dalam implementasinya yaitu suatu
pendekatan oleh pimpinan pada masyarakat dan

dengan demikian secara tidak langsung akan
menumbuhkan rasa tanggungjawab yang terwujud
dalam suatu bentuk partisipasi nyata masyarakat.
Dukungan terhadap proses perubahan
memerlukan sinergisasi dengan ruanglingkup serta
multidimensialitas yang luas dimana setiap aspek
pembangunan akan sangat bermanfaat bagi
masyarakat sehingga peran serta juga menjadi
sangat penting bagi pemerintah desa saat ini.

Pembahasan
Pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan di tingkat Desa telah melalui tahapan
yang sesuai, namun pada tataran inplementasinya
dalam memprogramkan pembangunan masih ada
kalangan masyarakat yang belum dilibatkan.
Pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di
Desa Nanga Bayan belum memiliki standar yang
di berikan dari pihak kabupaten dan kecamatan,
belum adanya bimbingan dari pihak pemerintah
kjepada pemerintah Desa dalam merancang
pembangunan yang akan di laksanakan di Desa.
Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan tidak bisa mencapai hasil yang ingin
diharapkan, dalam proses pelaksanaan
pembangunan tidak melibatkan semua lapisan
masyarakat. dalam hal ini tangapan masyarakat
dari hasil pembangunan yang ada di Desa Nanga
Bayan tidak banyak di rasakan masyarakat Desa
Nanga Bayan masih negatif.  Kepemimpinan
kepala Desa nanga bayan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat masih kurang dirasakan
oleh masyarakat banyak, hal ini terlihat banyak
proses komunikasi koordinasi antar pihak desa
yang masih belum singkron, tidak adanya
pemahaman yang baik antar pihak desa dan
masyarakat.

Pada proses pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak Desa, BPD Desa tidak
terlalu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan
program pembangunan desa, hal ini terlihat dalam
proses pembangunan Desa BPD Desa tidak
terlihat aktif  untuk membantu pemerintah Desa
dalam merencanakan pembangunan Desa. Semua
akan terwujud apabila masyarakat terlibat
langsung dalam mengenali masalah-masalah
pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan yang
mereka hadapi serta menerapkan strategi
pemecahan masalah dengan menggunakan semua
sumberdaya yang mereka miliki.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka
dapat Penulis disimpulkan  bahwaStrategi Kepala
Desa Nanga Bayan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat Desa Nanga Bayan
Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang
telah menjadi tugas dan wewenang bagi organiasi
perangkat Desadan pihak pemerintah Kabupaten
Sintang. Pentingnya pola strategi perencanaan dari
bawah atau pola perencanaan yang partisipatif
dipraktekkan dalam perencanaan pembangunan
Desa, terkait dengan menguatnya pemberian peran
masyarakat sebagai aktor utama dalam proses
pembangunan. Selain itu, adanya komitmen untuk
mengatasi masalah yang selama ini dihadapi yaitu

berupa kesenjangan antara aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di satu sisi dengan proses dan hasil
pembangunan daerah itu sendiri.

Melalui perencanaan pembangunan daerah
yang partisipatif, akan terwujud sinkronisasi antara
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di satusisi
dengan proses hasil pembangunan daerah di sisi
lain. Kendala administratif berupa prosedur
administrasi yang diberlakukan secara kaku,
aturan hukum yang kurang jelas berkenaan
dengan proses penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, lemahnya koordinasi antar
unit kerja dan petunjuk pelaksana dan petunjuk
teknis yang belum dijelaskan secara spesifik.
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