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 Editorial

Salah satu Nawacita Presiden Jokowi menyebutkan untuk  
membangun Indonesia dari pinggiran. Program ini menjadi 
penanda bahwa pemerintah begitu concern terhadap 
pembangunan di daerah. Pembangunan infrastruktur dijalankan 
secara masif di berbagai tempat. Desa mendapatkan perhatian 
dan juga pendanaan yang lebih optimal sebagai modal dalam 
mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan Dana 
Desa jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga. 
Melalui Peraturan Menteri Keuangan  (PMK) Nomor 50/
PMK.07/2017 tentang  pengelolaan Transfer Ke Daerah dan  Dana 
Desa (TKDD), pemerintah berupaya  untuk memberdayakan para 
apatur di  daerah dalam mengelola keuangannya.  

Akhir-akhir ini Dana Desa manjadi salah satu topik yang sering 
dibahas di ruang publik. Jumlahnya yang besar dan cakupannya 
yang begitu luas hingga ke seluruh penjuru nusantara membuat 
Dana Desa menarik dan aktual untuk didiskusikan.

Memasuki tahun ketiga implementasi Dana Desa, telah banyak 
capaian dan keberhasilan dari berbagai daerah di Indonesia. 
Media Defis edisi ini akan menampilkan beberapa contoh desa 
yang mampu menjadi role model bagi desa lain dalam mengelola 
Dana Desa. 

Kisah sukses itu datang antara lain dari Gampong Blang Krueng 
di Kabupaten Aceh Besar, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, 
dan Desa Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Beragam 
prestasi dicapai oleh desa-desa tersebut. Masyarakat setempat 
merasakan langsung manfaatnya.

Pada tahun 2017 ini, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan 
untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Saatnya Desa Berdaya
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Delegasi pemerintah Kenya berkunjung ke DJPK untuk study banding pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan menerima delegasi sekaligus menyampaikan presentasi tentang keberhasilan pengelolaan 

hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia

Audiensi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
dengan DPRD Maluku

Menteri Keuangan hadir di kantor redaksi Tempo 
untuk diskusi tentang isu-isu terkini keuangan 
nasional, hadir juga Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan
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Diskusi Publik Dana Desa
Program Dana Desa yang digulirkan sejak 2015 telah 

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan layanan publik di desa. Meski masih ditemukan desa yang 

belum optimal dalam mengelola Dana Desa, tak sedikit desa yang 

mampu menghadirkan perubahan positif dengan adanya dana ini. 

Dana Desa menjadi isu nasional yang banyak diperbincangkan 

publik akhir-akhir ini. Berdasar kondisi itu, digelar diskusi publik 

bertema “Dana Desa, Pro Rakyat atau Pro Elite?”. Acara ini 

berlangsung di Jakarta pada Kamis, 3 Agustus 2017.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh 

Widodo, hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi 

publik.  Beliau mengatakan bahwa Dana Desa memiliki peran 

strategis dalam memajukan masyarakat desa. “Dana Desa bisa 

meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di desa. 

Itu menjadi tekad pemerintah dari tahun ke tahun. Tapi dia 

hanya akan efektif kalau pemanfaatannya juga baik. Kuncinya 

kalau dia mau pro rakyat, maka sejak perencanaan hingga 

pertanggungjawaban harus baik,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menambahkan, 

dari tahun ke tahun, anggaran program  yang merupakan amanat 

dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus meningkat. 

Pada APBN tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 20,76 triliun, di 2016 

menjadi Rp 46,98 triliun,  dan pada 2017 menjadi Rp 60 triliun. 

Setelah hampir tiga tahun berjalan, pemerintah akan melakukan 

evaluasi agar ke depan pemanfaatan Dana Desa makin baik. Salah 

satu upaya tersebut adalah melalui reformulasi dari Dana Desa 

di tahun 2018 dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan 

ketertinggalan secara geografis.

Agar pembagian Dana Desa tidak hanya memperhatikan 

aspek pemerataan tapi keadilan, maka ke depan pembagian Dana 

Desa akan diubah dengan mengurangi bobot yang dibagi rata 

dan memperbesar yang berbasis formula. “Tujuan pengubahan 

formula ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan 

dan kedua memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan 

sangat tertinggal terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan 

perbatasan,” terang Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sementara itu, Taufik Madjid selaku Plt. Dirjen 
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Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi menekankan, perlunya pemahaman utuh tentang 

Dana Desa. “Paradigma kita harus kita sama, bahwa filosofi Dana 

Desa adalah rekognisi negara kepada desa. Negara menempatkan 

desa pada posisi yang mulia sebagai halaman depan Indonesia.  

Oleh karena itu kita harus membangun dari pinggiran dengan 

memperkuat desa,” katanya.

“Dana Desa tidak bisa dilihat sepenggal, ia harus dilihat 

utuh mulai dari penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan 

pertanggungjawabannya. Kemendes PDTT berkomitmen untuk 

konsisten mengawal Dana Desa agar pemanfaatannya benar-

benar untuk desa, bukan untuk yang lain. Kalau ada masalah 

akan terus kita benahi,” katanya seraya mengatakan bahwa bukti 

keseriusan Kemendes PDTT adalah dengan membentuk Satgas 

Dana Desa dipimpin mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto. 

Salah satu desa yang berhasil memanfaatkan Dana Desa 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Desa 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 

Dengan bantuan program Dana Desa yang digulirkan pemerintah 

dan pengelolaan yang modern dengan sistem korporasi melalui 

BUMDes, Desa Ponggok berhasil mengembangkan perekonomian 

desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.  

Selain itu, dengan pengembangan BUMDes pula, Desa 

Ponggok bisa membiayai berbagai kebutuhan masyarakat mulai 

dari kesehatan hingga beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa. 

Keberhasilan Desa Ponggok tidak terlepas dari visi yang 

dibangun seluruh masyarakat desa bersama perangkat desa. 

Mereka membangun perencanaan bersama mulai dari tata ruang, 

BUMDes, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang produktifitas 

masyarakat desa. 

Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Komite 

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert 

Endi Jaweng, mendorong agar pengawasan terhadap Dana Desa 

terus dilakukan agar pemanfaatannya makin baik di lapangan. 

Ia juga menyarankan agar Dana Desa juga dimanfaatkan untuk 

pembangunan sumber daya manusia. 

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Harian Bisnis 

Indonesia Arif Budisusilo mengatakan, dari sisi kebijakan 

sejatinya program Dana Desa merupakan kebijakan yang 

baik, tapi pro rakyat atau tidaknya hal itu tergantung pada 

implementasinya. Ia melihat selama ini keberhasilan program 

Dana Desa tertutupi oleh berbagai peristiwa kecil yang 

digeneralisir sehingga membuat informasi menjadi blur. 

Diskusi yang berlangsung selama tiga jam itu 

menyimpulkan, sesungguhnya Dana Desa sebagian besar telah 

dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya 

yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat desa. Di samping itu, pemanfaatan  Dana  Desa  

perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada 

produktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, dan 

ketimpangan. 

Diskusi publik ini merupakan salah satu upaya edukasi 

publik agar mendapatkan informasi yang utuh mengenai 

Dana Desa. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pers untuk 

mendorong agar masyarakat mendapatkan informasi yang 

komprehensif mengenai Dana Desa. 
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Paralel
World

Oleh Elsan Anugrah Pratama

Dunia paralel adalah sebuah dunia yang 

berjalan sejajar dengan dunia realita. Di 

samping kehidupan yang terjadi sekarang, 

ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga 

berjalan secara bersamaan dalam dunia 

paralel.

What if your reflection is the real life, and you 
just a reflection of it?
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Milik Desa (BUMDes) untuk pengadaan alat-alat pertanian 

seperti mesin bajak sawah dan mesin potong, sehingga para 

petani dapat memiliki sendiri alat-alat mereka. 

Beberapa desa lainnya menggunakan Dana Desa untuk 

pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan kerajinan 

khas Kabupaten Aceh Besar melalui kelompok pengrajin di 

desa. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Dana Desa di 

Kabupaten Aceh Besar dimanfaatkan pula untuk pemberian 

makanan tambahan bagi anak balita dan warga lansia. 

Selain itu, Dana Desa digunakan pula dalam pemenuhan 

kebutuhan air bersih. Pada beberapa kawasan yang rentan 

hama padi, Dana Desa digunakan untuk membuat pagar 

sehingga masyarakat tidak perlu lagi menjaga lahan bercocok 

tanamnya pada malam hari. Melihat dari berbagai macam 

penggunaannya, menunjukkan bahwa Dana Desa telah 

mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat 

“Dana Desa sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat termasuk di Aceh Besar. Kami 
merasa kehadiran Dana Desa sangat membantu percepatan pembangunan di Desa sesuai 
dengan kearifan desa dan aspirasi masyarakat desa”, tutur Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar. 
“Bagi masyarakat Aceh Besar, Dana Desa merupakan rahmat atau karunia yang luar biasa 
sehingga dapat menunjang pembangunan di desa khususnya bidang infrastruktur di desa”, 
Iskandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, menambahkan. Terletak di ujung barat 

wilayah Indonesia, Kabupaten Aceh Besar merasakan betul manfaat Dana Desa yang 
digulirkan pemerintah bagi masyarakat.

Dengan luas wilayah 2.969 m2 dan memiliki 604 desa, atau 

dalam bahasa lokal disebut gampong, penggunaan Dana Desa 

di Kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi. Namun demikian, 

penggunaannya tetap sejalan dengan prioritas penggunaan 

Dana Desa, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan 

pemberdayaan masyarakat. Beberapa desa yang terletak di 

kawasan perbatasan dengan Kota Banda Aceh menggunakan 

Dana Desa untuk membangun rumah sewa. Rumah sewa ini 

menjadi usaha desa yang menghasilkan pendapatan untuk 

desa. Kemudian, desa-desa dengan potensi perikanan atau 

di daerah pesisir memanfaatkan Dana Desa untuk pengadaan 

sarana yang menunjang profesi nelayan seperti alat tangkap 

ikan. Sementara itu, desa dengan potensi pertanian 

menggunakan Dana Desa untuk infrastruktur penunjang tani 

seperti jalan akses menuju tempat pertanian dan saluran 

irigasi kecil tingkat desa. Dalam rangka menunjang kegiatan 

pertanian, Dana Desa dimanfaatkan pula oleh Badan Usaha 

Oleh:
Dimas Agung Nugraha

Merajut Asa di Ujung Nusantara
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Cot Jambo sebagai solusi atas kebutuhan air bersih dan 

menanggulangi kekeringan pada bulan-bulan tertentu. 

Selama ini, kebutuhan air warga desa sangat bergantung 

pada ketersediaan air di meunasah, yaitu bangunan umum 

sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan 

agama, bermusyawarah, dan sebagainya. Kini masyarakat 

dapat memperoleh air yang lebih higienis dan layak konsumsi. 

Ketersediaan air bersih mampu meningkatkan kesehatan 

masyarakat. 

Sementara itu, untuk pembangunan jalan baru, sebelumnya 

belum ada akses jalan dari kawasan pemukiman warga 

menuju areal persawahan dan desa-desa tetangga. Pada 

tahun 2016, pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk 

membangun jalan baru serta pada tahun 2017 dilakukan 

pembuatan talud (dinding penahan air sungai) di sepanjang 

jalan tersebut. Pembukaan akses jalan tersebut memudahkan 

masyarakat desa menuju ke kebun dan area persawahan, di 

mana mayoritas warga di Gampong Cot Jambo berprofesi 

sebagai petani. Ketiadaan jalan desa juga membuat biaya 

angkut menjadi tinggi, kini dengan adanya jalan desa 

biaya angkut menjadi lebih murah sehingga meningkatkan 

pendapatan masyarakat.

Dahri Emali, mantan Keuchik (Kepala Desa) Cot Jambo 

mengatakan bahwa masyarakat senang dan sangat merasakan 

manfaat dengan adanya pembangunan-pembagunan yang 

bersumber dari Dana Desa.

Ke depan Dana Desa akan digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur desa yang belum tersedia seperti poliklinik 

kesehatan desa, pembukaan akses beberapa jalan, serta 

desa di Kabupaten Aceh Besar, baik dari segi pembangunan 

infrastruktur fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar mendapatkan Dana 

Desa sebesar Rp447.113.772.000 atau meningkat 27,39% 

dibandingkan Dana Desa yang diterima pada tahun 2016 

sebesar Rp350.971.062.000. Angka tersebut meningkat 

signifikan dibandingkan Dana Desa yang diterima pada tahun 

2015 yang hanya sebesar Rp156.476.096.000. Pada tahun 2016, 

dengan Dana Desa sebesar Rp350.971.062.000 untuk 604 

gampong maka setiap gampong memperoleh Dana Desa dari 

Rp570.710.000 sampai dengan Rp670.721.000, sedangkan pada 

tahun 2017 Dana Desa yang diterima masing-masing gampong 

mencapai 700 juta.

Gampong Cot Jambo, Bangkit dari Desa Tertinggal 
Berkat Dana Desa

Sebelum adanya Dana Desa, Gampong Cot Jambo di 

Kecamatan Blang Bintang merupakan salah satu desa 

tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.  Desa ini tidak memiliki 

beberapa fasilitas dasar publik, bahkan tidak memiliki kantor 

desa. Akan tetapi, kini Gampong Cot Jambo mulai melakukan 

pembangunan infrastukrtur desa seperti membuka jalan baru, 

saluran pembuangan limbah, saluran irigasi, pengerasan dan 

pengaspalan jalan, pembuatan gapura, pembangunan WC 

umum, tower air, dan sumur bor. Pembangunan fisik yang 

menonjol di Gampong Cot Jambo adalah pembuatan sumur 

bor dan pembukaan jalan baru. 

Sumur bor termasuk kebutuhan mendasar di Gampong 

Melihat hasil pembangunan 

infrastruktur desa yang 

bersumber dari Dana Desa
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akan dipelihara oleh masyarakat. Sedangkan untuk BUMDes 

bidang pupuk, dana desa digunakan untuk modal awal 

pembelian sapi.

Sebelum adanya BUMDes yang bergerak di bidang 

penggemukan sapi, masyarakat Gampong Lambunot Raya 

memelihara sapi milik perorangan. Sistem bagi hasil yang 

diterapkan dalam memelihara sapi milik perorangan adalah 

“sistem bagi dua”, artinya dengan keuntungan Rp6.000.000 

maka dibagi dua untuk peternak dan pemilik sapi masing-

masing Rp3.000.000. Sekarang dengan adanya BUMDes, 

jembatan yang menghubungkan areal persawahan. Dana 

Desa juga akan digunakan untuk  pembuatan saluran irigasi 

sepanjang 1 kilometer untuk melengkapi saliran irigasi 

yang telah dibangun sehingga seluruh area persawahan 

di desa mendapatkan sistem pengairan yang memadai. 

Sistem pengairan yang lebih lancar diharapkan mampu 

memaksimalkan panen sebanyak dua kali dalam setahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Cot 

Jambo sangat bergantung pada Dana Desa. Pada APBG Tahun 

2017, Gampong Cot Jambo memperoleh pendapatan sebesar 

Rp854.357.150 yang sebagian besar (Rp733.762.000 atau 

85.88%) berasal dari desa, sisanya sebesar Rp114.112.500 atau 

13.36% dari Alokasi Dana Gampong dan Rp6.472.650 atau 

0.76% dari Bagi Hasil Pajak/Retribusi. Komitmen Pemerintah 

Gampong Cot Jambo untuk menggunakan Dana Desa secara 

optimal dan berupaya memberikan manfaat yang luas kepada 

warga desa terlihat dari penggunaan APBG yang sebagian 

besar (Rp708.534.650 atau 82,69%) untuk pelaksanaan 

pembangunan. Kurang dari 20 persen lagi digunakan 

utnuk penyelenggaraan pemerintahan (15,04%), pembinaan 

kemasyarakatan (1,42%), dan pemberdayaan masyarakat 

(0,82%).

Perternakan Sapi, Ladang Penghasilan bagi Warga 
Lambunot Paya

Pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur juga dilakukan 

oleh Gampong Lambunot Paya, Kecamatan Kuta Baru. 

Beberapa bentuk infrastruktur yang dibangun antara lain 

pembuatan dan pengaspalan jalan, drainase, dan talud. 

Hanawi, Keuchik Gampong Lambunot Paya berkata, “Jika 

sebelumnya jalanan masih becek, kini naik kereta (sepeda 

motor) menjadi lancar”. Dengan adanya drainase yang 

dibangun dari Dana Desa, desa tidak lagi mengalami banjir 

ketika hujan tiba. Selain manfaat tersebut, pembangunan 

fisik juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan di desa 

karena pembangunan dilaksanakan secara swakelola sehingga 

melibatkan masyarakat desa. Pemerintah desa berupaya 

untuk memaksimalkan sumber daya setempat. Sebagai 

contoh dalam pembangunan drainase, tukang yang digunakan 

seluruhnya adalah warga desa serta material dibeli di desa 

setempat.

Selain untuk pembangunan infrastruktur, Dana Desa 

di Gampong Lambunot Raya juga digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes yang 

ada. Gampong Lambunot Raya memiliki dua BUMDes yaitu 

penggemukan sapi dan pupuk. Dana Desa digunakan sebagai 

modal awal BUMDes. Untuk BUMDes bidang penggemukan 

sapi, Dana Desa digunakan untuk membeli sapi yang nantinya 

BUMDes peternakan sapi yang 

dikelola oleh masyarakat
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Dampak Pemanfaatan Dana Desa di Gampong  
Leupung Masjid 

Seperti halnya desa lain, Gampong Leupung Masjid, 

Kecamatan Kuta Baru juga sedang melakukan pembangunan 

fisik sebagai dampak dari Dana Desa. Bangunan fisik yang 

saat ini sedang dibangun di antaranya saluran irigasi, rumah 

sewa, dan poliklinik kesehatan desa. Pemanfaatan Dana Desa 

untuk saluran irigasi akan memberikan keuntungan yang 

besar terhadap warga masyarakat karena sebagian besar 

warga berprofesi sebagai petani. Pembangunan rumah sewa 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa yang pada 

akhirnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat 

desa. Pembangunan poliklinik desa juga diharapkan memiliki 

dampak yang besar bagi warga karena jarak tempuh dari desa 

ke fasilitas kesehatan di kecamatan sangat jauh. Fasilitas 

kesehatan yang dekat dengan warga diharapkan mampu 

meningkatkan taraf kesehatan warga Gampong Leupung 

Masjid. Selain dampak langsung tersebut, pemanfaatan Dana 

Desa juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam 

pembangunan fasilitas tersebut.

“Banyak terserap tenaga kerja karena masyarakat di sini 

pekerjaannya kurang, kami prioritasnya yang kerja adalah 

warga desa” ujar Zakiyun Fuadi, seorang aparat Gampong 

Leupung Masjid.

sistem bagi hasil yang digunakan adalah “sistem bagi tiga”, 

artinya saat ada keuntungan yang sama sebesar Rp6.000.000 

maka bagi hasil untuk peternak sebesar Rp4.000.000 dan 

untuk BUMDes Rp2.000.000. Masyarakat desa lebih memilih 

untuk memelihara sapi milik BUMDes karena keuntungan 

yang lebih banyak untuk mereka. 

Saat ini BUMDes memiliki 29 ekor sapi yang dikelola secara 

tradisonal. Warga desa mengharapkan ada penyuluhan atau 

pendampingan dari instansi terkait karena selama ini warga 

masih metode tradisional. Menurut M. Nur, Bendahara 

BUMDes Lambunot Paya, keuntungan yang diperoleh dengan 

memelihara sapi dengan cara tradisional lebih kecil dari pada 

menggunakan cara modern.

Sebagian besar warga Gampong Lambunot Paya berprofesi 

sebagai petani. Pemerintah desa berupaya mengoptimalkan 

manfaat Dana Desa kepada warga melalui penyediaan 

kebutuhan dasar usaha warga, yaitu pupuk yang mudah dan 

murah. BUMDes membeli pupuk yang kemudian disalurkan 

kepada para petani. Petani melakukan pembayaran atas pupuk 

yang telah disalurkan pada saat panen dengan padi. Dengan 

demikian, petani tidak merasa terbebani dengan pembelian 

pupuk sebelum atau pada saat masa tanam. 

Swakelola dalam membangun 

saluran irigasi desa
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milik desa tersebut. Dana Desa di Gampong Blang Krueng juga 

dimanfaatkan untuk program intensifikasi pertanian sebagai 

upaya mengoptimalkan hasil Dana Desa bagi petani. 

Salah satu hasil pemanfaatan Dana Desa di Gampong Blang 

Krueng yang banyak menarik perhatian adalah bank sampah. 

Hasil kerjasama antara warga Gampong Blang Krueng dengan 

Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pendirian bank sampah 

didasari atas keprihatinan terkait ketidakpedulian masyarakat 

terhadap masalah pengelolaan sampah. Warga desa secara 

mandiri berusaha menangani masalah sampah dengan prinsip 

“memulai dari diri sendiri”.  Diawali dengan beberapa orang 

yang melakukan kegiatan edukasi sampah secara door to door 

kepada warga. Setelah warga desa  mengerti akan permasalah 

sampah, maka warga akan peduli akan pengelolaan sampah. 

Kepedulian akan pengelolaan sampah yang baik kemudian 

mendorong lahirnya bank sampah.

Dengan adanya edukasi pengelolaan sampah secara door to 

door ke setiap rumah warga di Gampong Blang Krueng, warga 

memahami cara untuk mengelola sampah rumah tangga 

secara benar. Setiap keluarga mampu memilah sampah sesuai 

jenisnya. Sampah yang diserahkan ke bank sampah oleh 

setiap rumah tangga sudah dalam keadaan terpilah. Edukasi 

Bank Sampah Membawa Berkah di Gampong Blang Krueng

“Saya selaku masyarakat desa dan salah satu perangkat desa 

mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada pemerintah terutama kepada Presiden 

Jokowi atas kebijakannya untuk mewujudkan otonomi desa 

dengan dikucurkannya Dana Desa. Alhamdulillah, Dana Desa 

bermanfaat bagi masyarakat bahkan menyentuh masyarakat 

level bawah,” ungkap Teuku Badlisyah, anggota BPDP 

Gampong Blang Krueng.

Setelah menerima Dana Desa selama tiga tahun, berbagai 

pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah 

dilakukan oleh warga dan aparat Gampong Blang Krueng, 

Kecamatan Baitussalam. Sesuai hasil musyawarah desa, 

Dana Desa telah digunakan untuk membangun ruang kelas 

di sekolah milik desa baik tingkat PAUD maupun tingkat 

sekolah dasar. Dana Desa di Gampong Blang Krueng terbukti 

mampu berkontribusi pada perbaikan pendidikan anak didik 

dan perbaikan karakter anak. Pembangunan ruang kelas tidak 

hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan 

anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga 

pengajar. Hingga saat ini, tiga tahun setelah pembangunan 

sekolah, sudah terdapat 25 guru yang mengajar di sekolah 

Pengelolaan bank sampah oleh 

warga desa
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daun akan didaur ulang menjadi pupuk kompos. 

Banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya bank 

sampah. Hasil penjualan sampah menjadi tambahan 

penghasilan untuk setiap rumah tangga.  Kegiatan bank 

sampah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang 

mampu menciptakan lapangan kerja. Warga desa khusunya 

pemuda dan ibu rumah tangga dapat memanfaatkan waktu  

yang ada untuk kegiatan bernilai positif. Manfaat yang paling 

dirasakan oleh warga adalah Gampong Blang Krueng menjadi 

bersih dari sampah. Kegiatan ini telah menjadi percontohan 

bagi banyak daerah dalam mengelola sampah secara mandiri 

dan melibatkan peran warga secara aktif.

Pengelolaan bank sampah merupakan partisipasi warga 

Gampong Blang Krueng bekerja sama dengan Universitas Syah 

Kuala Banda Aceh yang didukung penuh oleh pemerintah 

desa. Selain dari warga, tim  pengelola bank sampah juga 

dibantu Mahasiswa Universitas Syah Kuala secara sukarela. 

Universitas membantu pengelolaan bank sampah dengan 

pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah seperti mesin 

giling plastik, mesin giling daun, dan sebagainya. Sedangkan 

bentuk dukungan dari pemerintah desa adalah pembiayaan 

kegiatan operasional bank sampah yang didanai dari Dana 

Desa.

pengelolaan sampah juga dilakukan terhadap sekolah-

sekolah di lingkungan Gampong Blang Krueng. Diharapkan 

anak didik mampu mengerti dan memahami pentingnya 

mengelola sampah secara baik sejak dini. Sama halnya 

dengan pengelolaan sampah rumah tangga, siswa sekolah 

pun terbiasa untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya. 

Sampah terpilah yang terkumpul di masing-masing sekolah 

juga akan diserahkan ke bank sampah.

Disebut bank sampah karena pengelolaannya seperti 

menabung di bank. Setiap keluarga dan sekolah menyerahkan 

sampah yang sudah terpilah ke bank sampah, dicatat secara 

rapi oleh petugas bank sampah, dan uang hasil penjualan 

sampah akan dikembalikan ke warga setelah tiga bulan. 

Setiap hari Sabtu petugas mengumumkan di meunasah 

bahwa tim bank sampah akan mengumpulkan sampah dari 

warga. Tim bergerak mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00. 

Pada jam tersebut, warga akan meletakkan sampah di depan 

rumah secara terpilah yang terdiri atas sampah organik dan 

anorganik serta sampah bernilai ekonomis dan tidak bernilai 

ekonomis. Warga memisahkan sampah bekas botol air minum 

mineral, sampah kertas, sampah besi, dan sebagainya.  Setelah 

terkumpul dari warga, sampah dikelola di bank sampah untuk 

mendapatkan nilai tambah atas sampah. Sampah bekas botol 

air mineral akan digiling untuk dijadikan biji plastik. Sampah 

Berbagai kisah sukses pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar 
merupakan bukti sekaligus inspirasi, bahwa pemberian Dana Desa kepada 
masyarakat dapat menghasilkan dampak positif apabila dikelola dengan 

baik dan transparan. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan 
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Hasil pemilahan sampah dalam 

proses pengelolaan bank sampah
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Pada tahun 2017 ini, penyaluran Dana Desa telah memasuki 

tahun ketiga. Beragam capaian dan keberhasilan pengelolaan 

Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia menjadi sinyal positif 

bahwa salah satu program Nawacita yang dijalankan Presiden 

Jokowi ini telah membawa dampak positif bagi masyarakat. 

Melalui pemberian Dana Desa, kini desa memiliki modal kuat 

dan kesempatan bagus untuk mengembangkan potensi serta 

menyejahterakan warganya.

Berikut ini adalah kisah sukses pengelolaan Dana Desa 

di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam 

memberdayakan masyarakat dan ekonomi desa melalui BUMDes 

dan UKM desa. Kisah sukses juga hadir dari Desa Sesaot dan Desa 

Lingsar di Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. 

 

Peran Sentral BUMDes dalam Ekonomi Desa

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragam destinasi 

wisata yang menyajikan keunikan yang tak didapat di tempat lain. 

Tak hanya mengandalkan potensi alam, pengunjung juga diajak 

merasakan pengalaman baru. Kita bisa menjumpai hal tersebut 

di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, 

Jawa Tengah. Terdapat sebuah kolam pemandian dengan mata 

air yang terus mengalir. Aneka jenis ikan air tawar berukuran 

besar hidup di dalamnya. Pengunjung dapat merasakan sensasi 

snorkeling di kolam itu.

Saat ini desa sebagai entitas pemerintahan mendapatkan 

kucuran Dana Desa dari pemerintah. Dana yang telah 

bergulir sejak tahun 2015 ini merupakan bentuk implementasi 

Nawacita Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari 

pinggiran. Desa memiliki kesempatan untuk membangun dan 

memberdayakan potensinya. Desa Ponggok merupakan cerita 

Memberdayakan Masyarakat 
dan Ekonomi Desa

Oleh: Adhi Kurniawan
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sukses suatu desa yang mampu mengembangkan potensi 

sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.

Secara geografis, Desa Ponggok terletak di antara Gunung 

Merapi dan Gunung Merbabu. Desa ini berada di cekungan 

dataran rendah dengan potensi air melimpah. Mata air ini 

awalnya hanya digunakan untuk keperluan dasar seperti mandi, 

mencuci pakaian, atau mengairi sawah. Potensi yang ada belum 

tergarap dengan maksimal.

Bermula pada pertengahan Desember 2009, atas inisiatif 

dan koordinasi antar lembaga di desa serta tokoh masyarakat, 

perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk 

mengelola secara profesional potensi yang dimiliki sehingga 

dapat menghasilka keuntungan ekonomis. Atas kesepakatan 

bersama, dibentuklah BUMDes Tirta Mandiri dengan dasar 

peraturan desa.

BUMDes Tirta Mandiri ditugaskan untuk mengelola potensi 

desa, salah satunya pemandian air tawar Umbul Ponggok. 

Modal awalnya berupa hibah dari APBDes tahun 2009 sebesar 

Rp100 juta. Separuh dari modal tersebut digunakan untuk 

membiayai operasional objek wisata. Separuh lagi digunakan 

untuk membuka kredit bagi masyarakat. Pada saat itu, salah 

satu permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya 

warga yang terjerat dengan pinjaman kepada rentenir. Kredit 

dari BUMDes diharapkan menjadi solusi bagi warga desa yang 

membutuhkan dana segar.

Pada tahun pertama BUMDes beroperasi, omset usaha 

dari Umbul Ponggok yang diperoleh masih di bawah Rp300 juta. 

Secara perlahan, BUMDes terus beroperasi dengan dukungan 

dana dari desa. Hal tersebut berjalan sampai tahun 2013. Setelah 

infrastruktur tersedia, pengelolaan Umbul Ponggok sepenuhnya 

diserahkan ke BUMDes.

Beberapa tahun berjalan, Tirta Mandiri mulai 

memperlihatkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2014, omset 

usaha bisa mencapai Rp3,8 miliar. Tahun berikutnya, BUMDes 

itu ditargetkan dapat menghasilkan Rp3 miliar. Namun, rupanya 

realisasi jauh melebihi target, yaitu berhasil meraup omset 

sebesar Rp6,5 miliar. Tren tersebut rupanya berlanjut hingga 

tahun 2016. Tirta Mandiri sanggup membukukan omset Rp10,3 

miliar dari target Rp9 miliar.

Dalam AD/ART BUMDes diatur dengan jelas pembagian 

keuntungan usaha. Sebanyak 30% dari hasil disetor ke kas desa. 

Kegiatan operasional BUMDes dapat menggerakkan ekonomi 

masyarakat sekitar. Kios makanan dan minuman tersebar di 

sekitar objek wisata. Pada tahun 2017 ini, tercatat ada 22 kios 

kuliner dengan 80% pelaku usahanya berasal dari Desa Ponggok, 

sisanya berasal dari desa tetangga. 

Kehadiran BUMDes Tirta Mandiri menjadi solusi bagi 

masalah pengangguran di desa. Hingga saat ini, setidaknya ada 

42 tenaga kerja yang terserap dalam pengelolaan operasional 

Umbul Ponggok. Mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility, 

BUMDes mengalokasikan 10% dari sisa hasil bersih per tahun. 

Dana ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk 

Ibu-ibu UKM Nila Murni tengah 

mengemas produk makanan olahan
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pemberdayaan di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Kiat sukses ramainya pengunjung di Umbul Ponggok 

adalah dari sisi marketing. “Kami mengoptimalkan penggunaan 

media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook untuk 

mempromosikan Umbul Ponggok. Sarana ini gratis dan sangat 

efektif dalam menarik wisatawan,” kisah Sri Mulyono, Manajer 

Operasional Umbul Ponggok. Melalui media sosial itu, pengelola 

dapat mempromosikan daya tarik Umbul Ponggok seperti 

snorkeling dan diving air tawar, foto underwater, hingga umbul 

walker. Pada hari kerja, pengunjung Umbul Ponggok berada di 

kisaran 350-450 pengunjung per hari. Jumlah pengunjung akan 

meningkat signifikan pada akhir pekan, yaitu mencapai 1.500 

hingga 3.000 orang per hari. Pada libur long weekend atau hari 

libur nasional, wisatawan yang memadati Umbul Ponggok bahkan 

mencapai 5.000 orang per hari.

Memberdayakan Masyarakat Melalui UKM Desa

Air yang melimpah di Desa Ponggok menjadikan desa 

ini memiliki potensi besar di bidang perikanan. Ikan nila 

dapat dibudidayakan dengan baik. Ikan air tawar ini bahkan 

menjadi ciri khas Desa Ponggok. Jika ikan nila dijual dalam 

kondisi mentah, harga jualnya kurang ekonomis dan terkadang 

mengalami fluktuasi harga.

Kondisi tersebut mendorong dibentuknya Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) Desa. Pada tahun 2012, Desa Ponggok merintis 

pendirian UKM Nila Murni yang bergerak di sektor pengolahan 

makanan, khususnya ikan nila. Selain untuk meningkatkan 

nilai ekonomis ikan nila, pendirian UKM juga bertujuan untuk 

pemberdayaan ibu-ibu warga desa.  Kondisi saat itu, banyak 

kaum ibu yang belum memiliki pekerjaan. Keberadaan UKM 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ibu-ibu, terutama 

dalam menunjang perekonomian keluarga.

Ketua TP PKK Desa Ponggok, Ratnasari Irawati, menuturkan 

bahwa awalnya UKM hanya memproduksi nugget dan bakso 

berbahan dasar ikan nila. Seiring berjalannya waktu, kreativitas 

ibu-ibu penggerak UKM dapat memunculkan beragam produk 

baru.

Untuk meningkatkan produktivitas, dibentuk kelompok-

kelompok kecil yang berkedudukan di tiap RW. Masing-masing 

kelompok memiliki produk unggulan. UKM Nila Murni 1 misalnya, 

kelompok ini memproduksi nugget nila, otak-otak nila, bakso nila, 

dan stik duri nila yang banyak digemari pelanggan. Sementara 

itu, UKM Nila Murni 2 menghasilkan abon nila, abon lele, kripik 

kulit nila, kripik kulit lele, dan prastel nila (sejenis cemilan berisi 

abon nila). Produk makanan kecil lain yang dihasilkan adalah 

cipiran nila, pangsit nila, rambak nila, krupuk pempek nila, 

rengginang nila, dan cakeroll nila.

Produk makanan olahan yang dihasilkan UKM Nila Murni 

dipasarkan melalui toko desa yang merupakan unit usaha 

BUMDes. Selain itu, produk tersebut dijadikan satu paket 

bundling dengan tiket masuk area wisata Umbul Ponggok. Hal 

ini terbukti efektif dalam memasarkan produk. Dengan bantuan 

Perikanan nila merupakan potensi Desa 

Ponggok yang sudah dikembangkan
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Kementerian Desa dan PDTT, UKM Nila Murni juga menjalin 

kerjasama dengan Bukalapak.com untuk menjalankan pemasaran 

online. Omset UKM Nila Murni dalam satu bulan rata-rata 

sebesar Rp100 juta. 

Pemerintah Desa Ponggok sangat berperan dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui UKM ini. Dana Desa yang 

didapat selanjutnya dialokasikan untuk memberi bantuan 

permodalan dan alat produksi UKM. Selain itu, diberikan juga 

kesempatan bagi ibu-ibu anggota UKM untuk mengikuti berbagai 

pelatihan seperti pembuatan makanan ringan, manajemen 

pengelolaan usaha, dan hidroponik.

Melibatkan Warga dalam Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono, mengakui bahwa 

Dana Desa memberikan dampak positif di desanya. Dengan 

adanya dana ini, Desa Ponggok yang dulunya tidak memiliki 

anggaran untuk mengelola potensi desa, kini bisa menggeliat dan 

menggali potensi yang ada. Dana Desa dapat memacu desa-desa 

untuk saling berlomba membangun infrastruktur, meningkatkan 

taraf hidup, serta menggerakkan ekonomi warga.

Pemerintah mengatur prioritas penggunaan Dana Desa 

untuk bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan 

masyarakat. Di bidang infrastruktur, Dana Desa di Desa Ponggok 

digunakan untuk mendukung sektor pariwisata dan sarana 

penunjangnya. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat, 

Dana Desa digunakan untuk bantuan permodalan dan peralatan 

produksi UKM.

Desa Ponggok memiliki visi dan misi serta blueprint 

pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ada 4 pendekatan strategi 

yang digunakan untuk membangun desa, yaitu perencanaan 

dan penganggaran, penempatan BUMDes sebagai penggerak 

perekonomian di sektor riil dan sektor keuangan, pemberdayaan 

sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemanfaatan 

teknologi informasi.

Warga desa dilibatkan dalam musyawarah desa secara 

berjenjang. Proses dimulai dari tingkat RT, RW, hingga desa. 

Melalui mekanisme ini, RPJMDes yang disusun merupakan buah 

pemikiran dan kesepakatan warga, bukan hanya cita-cita kepala 

desa.

Salah satu hasil yang dicapai dan dinikmati bersama oleh 

warga adalah program 1 rumah 1 mahasiswa. Program di bidang 

pendidikan ini berbentuk bantuan beasiswa tunai kepada 

pemuda Desa Ponggok yang sedang menjalani kuliah. Setiap 

mahasiswa mendapatkan uang 

Rp300.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening 

masing-masing. Di bidang kesehatan, bantuan yang diberikan 

Desa Ponggok kepada warganya berbentuk pembayaran klaim 

BPJS bagi warga yang belum punya jaminan kesehatan itu.

Atas semua capaian tersebut, Desa Ponggok mendapatkan 

penghargaan dari Kementerian Desa dan PDTT sebagai Desa 

Wisata Kategori Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, BUMDes 

Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan kategori BUMDes 

Kategori Desa Wisata Pemberdayaan Masyarakat.

Lebih Baik Setelah Ada Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

disebutkan bahwa ada 7 sumber pendapatan desa. Dana Desa 

yang merupakan bagian dari alokasi APBN adalah salah satunya. 

Hal tersebut adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan 

masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan hak tradisional. Dengan 

demikian, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dan 

pembangunan semakin merata.

Yuni Hari Seni, Kepala Desa Sesaot, Kabupaten Lombok 

Mata air di Desa Sesaot yang 

dimanfaatkan sebagai objek wisata
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Barat, menyampaikan bahwa sebelum hadirnya Dana Desa, 

masih banyak kebutuhan desanya yang belum dapat terpenuhi. 

Pendanaan yang ada belum bisa menyokong pembangunan 

fasilitas desa maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, 

semenjak adanya Dana Desa yang bergulir sejak 2015, kini sudah 

tampak perubahan di Desa Sesaot. 

Pada tahun 2017, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan 

Dana Desa dengan total pagu Rp108.749.278.000. Dari jumlah 

tersebut, Desa Sesaot mendapatkan Dana Desa sebesar 

Rp959.909.000. Sumber pendapatan lainnya berasal dari Bagi 

Hasil Pajak sebesar Rp50.000.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

sebesar Rp681.000.000. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan 

keuangan desa, aparat desa memasang banner yang berisi rincian 

APBDes di depan kantor desa.

Dengan jumlah dana yang besar, Desa Sesaot dapat 

mengoptimalkan operasional BUMDes yang berupa warung 

serba ada. Selain itu, dilakukan pula renovasi bangunan pusat 

kesehatan desa, jalan desa, pemasangan paving, drainase dusun, 

serta penataan taman desa. 

Dalam menyusun program pembangunan infrastruktur 

desa, warga desa dilibatkan. Kepala dusun dan para tokoh 

masyarakat diajak berdiskusi untuk bersama-sama menyusun 

perencanaan. Material bangunan dan tenaga kerja yang 

digunakan untuk membangun proyek juga berasal dari desa 

setempat.

Desa lain di Kabupaten Lombok Barat yang mampu 

mengelola Dana Desa dengan baik adalah Desa Lingsar. Desa 

yang dipimpin oleh Abdul Hadi ini berhasil membangun berbagai 

infrastruktur desa dan mengadakan program pemberdayaan 

masyarakat. Desa ini memiliki beragam inovasi yang berawal 

dari aspirasi masyarakat. Setiap minggu aparat desa secara 

rutin menggelar acara bertajuk Satu Jam Bersama Pemerintah 

Desa. Masyarakat dapat memantau kegiatan pembangunan desa 

melalui acara yang mengedepankan transparansi itu. Jika ada 

keluhan atau usulan kegiatan, warga dapat menyampaikannya 

kepada aparat desa dengan berdialog langsung di acara itu.

Para pemuda Desa Lingsar diwadahi dalam organisasi 

karang taruna lalu membentuk Pusat Informasi Konseling 

Remaja. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan generasi muda 

dari pengaruh negatif minuman keras, narkoba, dan kenakalan 

remaja. Salah satu kegiatan unggulannya adalah radio komunitas 

Darling FM Lingsar. Darling merupakan akronim dari Duta 

Angkasa Rakyat Lingsar. Radio yang memiliki frekuensi 107,70 

MHz ini tidak hanya mengudara di Desa Lingsar. Area di sekitar 

Lingsar pun bisa menikmati siaran radio ini.

Penyebaran informasi mengenai kegiatan desa juga 

disampaikan melalui website desa. Media ini dikelola secara 

profesional. Hot spot dan internet gratis tersedia di desa 

sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan baik.

Dalam asepk pemberdayaan masyarakat, Desa Lingsar 

menjalankan program bank sampah. Desa ini juga memiliki 

ambulans sebagai bentuk layanan kesehatan bagi warga. Di 

Desa Lingsar, angka kematian ibu dan anak saat melahirkan 

bisa mencapai nol. Di bidang keamanan, desa ini memiliki 

kelompok satuan tugas yang berfungsi seperti polisi masyarakat 

yang juga bertugas sebagai relawan saat terjadi bencana. Atas 

segala kerja keras dan capaian itu, Desa Lingsar dinobatkan 

sebagai desa terbaik dalam Lomba Desa Tingkat Nasional yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Makmun Mulyadi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

bahwa dampak dari keberadaan Dana Desa memang dirasakan 

oleh masyarakat. Banyak usulan dari masyarakat yang dapat 

diakomodasi dengan Dana Desa. Dana ini dinilai bisa memenuhi 

hajat hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan 

di Desa Lingsar
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Dalam beberapa tahun terakhir, sangat banyak gerakan 

literasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka meningkatkan 

minat baca  masyarakat Indonesia yang masih rendah. Saya 

mencatat beberapa, di antaranya adalah Program Indonesia 

Mengajar (indonesiamengajar.org), 1 juta buku (1jutabuku.org), 

1001 Buku (1001buku.or.id), Buku Bagi NTT, Buku untuk Papua 

(bukuntukpapua.org), dan 1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi (1N3B.

web.id). Salah satu yang fenomenal adalah ketika penyanyi 

cantik Raisa berulang tahun ke 27, masyarakat dapat memberi 

kado kepada Raisa berupa bantuan dana untuk kegiatan @

donasibuku.id. Tentunya masih banyak gerakan-gerakan literasi 

yang diinisiasi oleh masyarakat lainnya, baik yang bersifat 

nasional maupun lokal. Kegiatan gerakan-gerakan literasi ini, 

utamanya adalah berupa donasi buku dan pendirian taman baca 

masyarakat.

Salah satu gerakan literasi yang menarik untuk diketahui lebih 

lanjut adalah Komunitas 1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi. 

Fokus kegiatan komunitas ini di daerah-daerah pinggiran 

atau pedesaan sejalan dengan Nawacita yang diprakarsai 

oleh Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari 

pinggiran. 

Komunitas 1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi, biasa disingkat 

1N3B, adalah gerakan pendidikan sains dan melek-buku untuk 

kawasan terpencil di Indonesia. Walaupun awal kegiatan 

literasi komunitas 1N3B ini sejak tahun 2005, namun secara 

resmi penggunaan brand 1N3B adalah pada saat  kegiatan ‘Bagi 

Buku Bagi Ilmu Bagi Anak Negeri’ di Desa Madobag, Kepulauan 

Mentawai pada tahun 2007. 

Semangat yang mendasari gerakan ini adalah pendidikan 

semestinya bebas sekat geografis, suku, agama, ras dan golongan 

sosial, dengan menyasar kawasan terpencil di Indonesia. 

Komunitas 1N3B pernah mengadakan kegiatan di Desa Ranupani 

di kaki Gunung Semeru (2005), Desa Sawarna di pesisir selatan 

Banten (2007), Desa Madobak di pedalaman Mentawai (2009), 

Desa Ngadulanggi di Sumba Timur (2010), Desa Sungai Lisai 

di area Taman Nasional Kerinci Seblat (2011), Desa Kelawis di 

Kabupaten Sumbawa,  hingga di Desa Mataso di Kabupaten 

Putussibau yang merupakan desa di daerah perbatasan 

dengan Malaysia dan dihuni oleh masyarakat Dayak Iban dan 

Dayak Tamambaloh (2015). Pada tahun 2017 ini, kegiatan 1N3B 

dilaksanakan di Desa Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram 

Bagian Barat.

Menebar 
Buku Hingga 
Penjuru 
Nusantara

Oleh Fakhri Julverdie
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Kegiatan utama Komunitas 1N3B antara lain mendirikan Rumah 

Baca umum bersama masyarakat sekitar, disertai dengan kursus 

singkat kepada para calon pengelola rumah baca. Minimal 

sejumlah 1000 buku siap baca yang telah disediakan. Komunitas 

juga melaksanakan pengenalan pendidikan sains sederhana 

melalui permainan luar ruang kepada anak-anak usia sekolah 

dasar. Selain itu, anak-anak juga diajak melihat film tematik yang 

dapat memberikan motivasi dalam meraih cita-cita.

Komunitas 1N3B tidak mempunyai susunan pengurus tetap 

dan bersifat cair, siapa saja boleh bergabung dan menggunakan 

nama 1N3B. Tim dibentuk ketika akan diadakan kegiatan. Karena 

tidak mempunyai kepengurusan tetap secara resmi ini, kerap 

menyulitkan dalam pencarian dana dari pihak sponsor korporat. 

Padahal dana yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan cukup 

besar, khususnya untuk biaya kirim dan pengadaan buku. Dana 

kegiatan sebagian besar berasal dari donasi perorangan dan 

hasil usaha penjualan, mulai dari penjualan merchandise sampai 

penjualan pakaian bekas layak pakai ala kaki lima.

Fokus kegiatan komunitas 1N3B pada sejumlah lokasi yang relatif 

jauh, sulit dijangkau dan terbatas dalam mengakses informasi 

ini pun, tidak lepas dari cibiran. Sekilas kegiatan yang dilakukan 

komunitas ini tampak seperti jalan-jalan dan buang-buang uang 

saja. Namun, ada proses panjang dan melahkan di baliknya. Mulai 

dari penjajakan lokasi tujuan, melakukan komunikasi dengan 

narahubung di lokasi yang sinyal HP pun harus berada di titik-

titik tertentu, pencarian dana, hingga proses pengelolaan buku-

buku dan perlengkapan pendidikan yang akan dikirim ke lokasi. 

Proses persiapan  ini kerap membutuhkan waktu 3-6 bulan 

sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tak jarang, tim yang turun ke lapangan harus menghadapi 

tantangan berat. Salah satunya adalah kondisi alam yang saya 

dan rekan-rekan 1N3B alami dalam perjalanan menuju Desa 

Tudukad di Pulau Siberut , Kepuluan Mentawai. Kami harus 

menyusuri sungai dari Muara Siberut menggunakan sejenis 

sampan bermotor tanpa alat penyeimbang di kanan kiri sampan 

atau cadik. Di sana perahu jenis ini biasa disebut pompong. 

Apabila sudah berada di atas pompong, gerakan badan sedikit 

saja dapat mengganggu keseimbangan perahu itu. Bukan 

tak mungkin, perahu akan terbalik menumpahkan segala 

isinya ke sungai berarus deras. Dalam kondisi duduk yang tak 

memungkinkan untuk melakukan banyak gerakan selama kurang 

lebih 3-4 jam, secara diam-diam adrenalin ikut terpacu pula. So, 

the best thing we can do, is just sit in silence. 

Lain lagi cerita perjalanan panjang saat menuju Desa Sungai 

Lisai, Bengkulu. Desa ini berada di kawasan Taman Nasional 

Kerinci Seblat. Karena berada dalam kawasan taman nasional 

maka tidak diperbolehkan ada pembangunan jalan permanen 

beraspal, jadi hanya ada jalan setapak, yang berlumpur di kala 

hujan. Kendaraan berpenggerak empat roda sudah digunakan 

sejak dari ibu kota Kecamatan Pinang Belapis untuk menuju Desa 

Sebelat Ulu sebagai desa terdekat sebelum Desa Sungai Lisai. 

Perjuangan mencapai desa tujuan
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Perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4-6 jam. 

Kemudian dari Desa Sebelat Ulu menuju Desa Sungai Lisai, 

dilanjutkan dengan berjalan kaki tanpa alat bantu, menyusuri 

jalan setapak dan beberapa sungai selama 5-6 jam di dalam 

kawasan taman nasional. Padahal penduduk sekitar hanya 

membutuhkan 3-4 jam saja. Yang mengkhawatirkan dalam 

perjalanan dari Desa Seblat Hulu menuju Desa Sungai Lisai 

tersebut, bukanlah jalan setapak berlumpur, namun, perjumpaan 

dengan Panthera tigris sumatraensis atau harimau Sumatera.

Berdasarkan saran penduduk lokal, kami mengganti sepatu kets 

dengan sepatu lokal bermerk ‘patani’ untuk menghindari sepatu 

jebol di tengah perjalanan. Penggantian sepatu ini ternyata 

manjur. Terbukti, salah seorang anggota tim yang tetap ngotot 

menggunakan sepatu kets, jebol pada saat baru sepertiga 

perjalanan. Untuk pengangkutan barang dengan total hampir 

mencapai setengah ton, kami dibantu oleh penduduk sekitar dan 

sejumlah porter. Tenaga pengangkut barang yang biasa disebut 

capung ini biasa mengangkut hasil pertanian dari Desa Sungai 

Lisai ke desa atau pasar terdekat. 

Masa-masa persiapan dan perjalanan yang melelahkan, sirna, 

tergantikan oleh rasa bahagia dan rasa haru tak terucap, ketika 

melihat betapa bergembira dan antusiasnya anak-anak menerima 

buku-buku bacaan. Kebahagiaan meruap saat menyaksikan 

sekelompok ibu-ibu berebutan untuk membaca majalah keluarga 

terbitan lama atau ketika menyimak tingkah lucu melihat anak-

anak mengikuti acara permainan sains luar ruang. 

Saya merasa beruntung menjadi salah satu pegawai di 

Kementerian keuangan yang mempunyai kantor vertikal di 

seluruh Indonesia. Kami beberapa kali mendapat bantuan dari 

teman-teman Kementerian Keuangan di daerah. Bantuan itu 

kami dapatkan saat melakukan survei lokasi di Desa Kelawis, 

Sumbawa dan kegiatan di Desa Mataso, Kalimantan Barat. 

Teman-teman di DJPK pun selama ini sangat membantu, seperti 

terlibat langsung dalam persiapan, ikut memberikan donasi buku 

maupun membeli merchandise.

Pilihan kegiatan utama komunitas 1N3B ini pada penyediaan 

buku melalui pendirian rumah baca karena buku sebagai barang 

cetakan masih diarasakan sangat ideal, mengingat buku adalah 

jendela dunia dan masih banyak di pelosok Indonesia yang 

masih kesulitan dalam mengakses informasi melalui ranah dunia 

maya. Untuk sekedar mengingatkan, mengutip apa yang pernah 

disampaikan oleh RA. Kartini, “Berilah aku pendidikan, maka 

kami akan bangkit sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita”. 

Usaha untuk meningkatkan minat baca dan membantu daerah-

daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dalam mengejar 

keteringgalan, khususnya bidang pendidikan, tidak hanya tugas 

pemerintah, perlu peran serta masyarakat luas, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Bersama  para siswa dan guru 

sekolah setempat
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Akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami inovasi 

dalam bentuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini 

didasari oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010). PP 

tersebut mengamanatkan kepada pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun daerah, untuk menerapkan akuntansi berbasis 

akrual paling lambat pada tahun 2015.

Jenis laporan keuangan yang paling banyak digunakan 

informasinya dan dianggap paling penting adalah Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) karena fokus pemerintah maupun 

masyarakat masih di tingkatan penyerapan anggaran. LRA 

merupakan laporan yang membandingkan anggaran suatu akun 

dengan realisasinya pada suatu periode tertentu.

Sebagai tindak lanjut dari PP 71/2010, Kementerian 

Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (PMDN 

64/2013). Lampiran III PMDN/2013 ini mengatur tentang 

panduan kodefikasi akun untuk penyusunan laporan keuangan 

yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan 

dalam membuat bagan akun standar. Kemudian, Lampiran 

IV PMDN 64/2013 ini mengatur bahwa dalam penyusunan 

Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah masih 

menggunakan kodefikasi akun anggaran yang belum sesuai 

dengan Lampiran III PMDN 64/2013, maka pemerintah daerah 

melakukan konversi akun anggaran tersebut menjadi akun 

anggaran yang sesuai dengan kodefikasi akun dalam Lampiran III 

PMDN 64/2013 sehingga dapat disandingkan dengan realisasinya 

Haruskah Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Daerah Disajikan dalam 

Format Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
Oleh Arifudin Miftahul Huda
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yang juga menggunakan kodefikasi akun dalam Lampiran III 

PMDN 64/2013.

Seluruh pemerintah daerah masih menyusun anggarannya 

dengan menggunakan kode akun yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN 13/2006). Oleh karena 

itu, pemerintah daerah didorong untuk melakukan konversi 

akun anggaran dari kodefikasi akun pada PMDN 13/2006 

menjadi kodefikasi akun pada PMDN 64/2013. Konversi ini 

berpedoman pada Lampiran IV PMDN 64/2013. Namun, konversi 

ini menimbulkan permasalahan di daerah pada saat pemerintah 

daerah menyampaikan data LRA kepada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK). Permasalahan tersebut muncul 

akibat adanya kesalahan dalam melakukan mapping akun dari 

format PMDN 13/2006 menjadi format PMDN 64/2013.

Pertanyaannya, apakah memang harus pemerintah daerah 

melakukan konversi akun dari format PMDN 13/2006 menjadi 

format PMDN 64/2013 untuk penyusunan LRA? Berikut akan 

diuraikan beberapa peraturan terkait dengan permasalahan di 

atas.

PMDN 64/2013
Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan 

dengan dokumen anggaran. 

(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai 

dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), 

pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian 

LRA.

Kemudian, Lampiran I PMDN 64/2013 menyebutkan bahwa 

dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, 

maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

daerah dapat memilih untuk melakukan konversi akun atau 

tidak melakukan konversi. Tujuan dari penyusunan LRA adalah 

untuk membandingkan anggaran dengan realisasinya sehingga 

pelaporannya mengikuti basis di anggaran.

PMDN 13/2006
PMDN 64/2013 tidak mencabut PMDN 13/2006 sehingga 

PMDN 13/2006 masih berlaku sampai dengan tulisan ini 

dibuat. Pasal 235 PMDN 13/2006 mengatur bahwa LRA disusun 

menggunakan kode rekening yang ada pada lampiran di PMDN 

13/2006. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang anggarannya 

masih menggunakan kode rekening pada lampiran di PMDN 

13/2006, LRA-nya juga disusun dengan menggunakan kode 

rekening pada lampiran di PMDN 13/2006.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
Paragraf 7 PSAP Nomor 01 menyatakan bahwa entitas 

pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, 

menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kemudian, 

PSAP Nomor 02 mengatur tentang LRA Berbasis Kas. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyajian LRA memang mengikuti basis 

yang ada di dalam penganggaran.

Praktik di Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (PMK 213/2013). Kemudian, bagan akun standar untuk 

pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem 

Akuntansi Pemerintahan. Pengaturan SAPP mengenai LRA di 

pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

(1) Basis akuntansi untuk LRA menggunakan basis kas selama 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menggunakan basis 

kas (mengikuti penganggaran);

(2) SAPP menggunakan BAS yang diatur oleh Menkeu yang 

berlaku untuk penganggaran dan akuntansi; dan

(3) Kode akun untuk penganggaran dan LRA sama-sama 

mengacu pada PMK 238/2011 (tidak ada konversi).

Kesimpulan
Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut:

(1) Apabila pemerintah daerah dalam penganggaran 

menggunakan kodefikasi akun dalam Lampiran PMDN 

13/2006, maka LRA seharusnya disusun dengan tetap 

menggunakan kodefikasi akun yang ada pada Lampiran PMDN 

13/2006; dan

(2) Apabila pemerintah daerah dalam penganggaran 

menggunakan kodefikasi akun dalam Lampiran III PMDN 

64/2013, maka LRA seharusnya juga disusun dengan 

menggunakan kodefikasi akun yang terdapat dalam Lampiran 

III PMDN 64/2013.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu 

melakukan konversi kodefikasi akun dari format di Lampiran 

PMDN 13/2006 menjadi format di Lampiran III PMDN 64/2013. 

Hal tersebut akan lebih mendukung tujuan dari LRA, yaitu untuk 

membandingkan anggaran dengan realisasinya. Kemudian, 

permasalahan yang terjadi dalam penyampaian data LRA dari 

pemerintah daerah kepada DJPK karena adanya konversi akun 

dapat diminimalisasi.
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Menuju
Desa
Digital
Oleh Andhika Diskartes

Penerapan desa digital di Indonesia dapat 

mendukung pelaksanaan Dana Desa. Saat ini 

sebagian besar transfer dari pemerintah daerah 

ke desa sudah menggunakan metode transfer 

yang sistematis. Melalui cara ini, Dana Desa 

dapat dimanfaatkan untuk lebih fokus terhadap 

pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi 

informasi.

www.diskartes.com
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Pelaksanaan Dana Desa yang sudah memasuki tahun 

ketiga sejatinya memberi kemampuan infrastruktur yang 

lebih baik untuk desa-desa terutama di daerah terpencil. Pada 

kenyataannya, meskipun tidak 100% bisa terpuaskan, sebagian 

besar merasa bahwa kebijakan ini memberi sinyal positif 

terhadap kemajuan pembangunan bangsa.

Namun demikian, kita tidak bisa tutup mata terhadap 

beberapa bagian bumi Indonesia yang masih jauh tertinggal. 

Apalagi Indonesia memiliki 17 ribu pulau lebih, dan banyak dari 

pedesaan itu berada di pulau yang susah dijangkau.

Ada kisah yang benar-benar terjadi tentang bagaimana 

perjuangan mendapat sinyal, ya benar, sinyal telepon.

Pak Alex (bukan nama sebenarnya), seorang PNS di daerah 

Papua mengisahkan bahwa beliau harus jalan kaki sejauh 1-2 

kilometer ke titik tertentu untuk bisa mendapat sinyal telepon 

sehingga bisa menerima panggilan atau menelepon orang lain. 

Belum lagi jika bicara tentang sinyal internet, berapa kilometer 

harus dia tempuh?

Kita patut bersyukur urusan infrastruktur komunikasi 

sudah disikapi Menkominfo melalui program Palapa Ring Paket 

Timur. Pembangunan jaringan serat optik yang menghubungkan 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan mendukung 

terciptanya modernisasi di seluruh daerah, termasuk desa 

digital. Pertanyaannya bagaimana Dana Desa bisa berperan 

terhadap pengembaangan desa digital ini.

Apa itu “Desa Digital”?

Kalau secara harfiah sebenarnya sudah hampir terlaksana, 

karena dalam arti sempit desa digital didefinisikan sebagai suatu 

wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik 

dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan Dana Desa, 

dilakukan melalui elektronikfikasi.

Bisa dibilang desa digital justru mendukung pelaksanaan 

Dana Desa, di mana saat ini sebagian besar transfer dari 

pemerintah daerah ke desa sudah menggunakan transfer yang 

sistematis. Bagaimana kalau mindset-nya kita balik, menjadi Dana 

Desa lah yang mendasari pembentukan desa digital secara masif.

Pada tahun 2020, Indonesia akan mendapat momentum 

berupa bonus demografi, di mana angkatan produktif sangat jauh 

mendominasi jumlah penduduk. Generasi emas ini tidak akan 

terjadi berulang-ulang, sehingga jangan sampai disia-siakan. 

Bagaimana caranya?

Pemberdayaan SDM Berbasis IT

Ada dua program prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu 

pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perlu kita 

ingat bersama bahwa dalam suatu titik akan terjadi kejenuhan 

pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

memiliki peran besar pula dalam kegiatan ini.

Dalam konteks desa digital, seyogianya Dana Desa bisa 

lebih fokus terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis IT. Saya 

akan menceritakan kepada anda kisah nyata lainnya.

Dodi adalah seorang warga desa di Jawa Tengah, 

pekerjaannya saat ini memberi inspirasi kepada pengangguran di 

desanya. Rata-rata setelah para pemuda mendengar ceritanya, 

mereka tertarik untuk belajar dan mulai asyik di depan komputer 

masing-masing. Saat ini, tidak cuma Indonesia, tapi justru 

klien luar negeri yang lebih banyak digarap oleh Dodi dan para 

pemuda binaannya. Taukah Anda apa pekerjannya? Desainer 

grafis.

Kita tidak akan membicarakan jenis pekerjaan tertentu, tapi 

di era yang tidak mengenal batasan ruang, pemanfaatan IT akan 

mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Di sektor pertanian misalnya, biasanya para petani 

tembakau setelah untung gede pasca penjualan, uangnya 

dibelikan kendaraan bermotor. Ketika mau bertanam, maka 

dijual sebagai modal. Kita semua paham, bahwa menabung dalam 

bentuk kendaraan bermotor ini tidak pas, karena akan terkena 

depresiasi. Mereka tidak tahu ada instrumen investasi macam 

saham atau reksadana. Petani yang berinvestasi di saham, keren 

nggak sih?

Jangan disepelekan, sekali panen akan jauh lebih besar 

dibandingkan gaji setahun pegawai biasa. Andaikata seluruh 

petani di Indonesia mengalokasikan investasinya ke instrumen 

pasar modal, bukan tidak mungkin dominasi asing akan 

tersingkirkan. Multiplier effect-nya luar biasa!

Bagaimana caranya?

Sebenarnya gampang-gampang susah pengaplikasiannya. 

Tapi semua itu bisa diatasi, mulai dari perencanaan kegiatan 

desa yang baik sampai eksekusi kegiatan. Yang penting adalah 

mengetahui Competitive Advantage Impact (keunggulan 

kompetitif) desa tersebut.

Misalnya program pelatihan administrasi dengan 

menggunakan Microsoft Office, atau program pelatihan seni 

berbasis Corel, dan lain sebagainya. Pelatihnya tidak perlu 

mendatangkan jauh dari Jakarta. Banyak anak muda di kampus 

terdekat. Memberdayakan masyarakat desa plus kalangan 

mahasiswa, paket yang lengkap bukan?

Permasalahan yang lebih merepotkan justru berada di fase 

setelahnya, yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Pemerintah 

desa harus bisa menjaga semangat, kalau perlu meningkatkan 

kemampuan-kemampuan warganya di bidang lain. Tapi tetap, 

berbasis teknologi.
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Nyaris terbit. itulah yang terjadi dengan obligasi daerah 
saat ini. Lebih dari satu dasawarsa lebih belum ada satupun 
Pemda yang berhasil menerbitkan obligasi daerah. Provinsi DKI 
Jakarta gagal menerbitkan obligasi daerah untuk membangun 
Terminal Pulo Gebang yang pada akhirnya dibiayai dari SiLPA. 
Provinsi Jawa Barat juga gagal menerbitkan obligasi daerah untuk 
membangun Bandara International Jawa barat di Kertajati karena 
kewenangan atas kepelabuhan udara ada pada Pemerintah Pusat 
sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Hal serupa juga terjadi untuk Provinsi Kalimantan 
Timur di mana belum berhasil menerbitkan obligasi daerah yang 
seyogyanya untuk membiayai jalan tol Balikpapan–Samarinda 
karena kewenangan pula akhirnya proyek tersebut dibiayai oleh 
pemerintah pusat.

Saat ini, pemerintah pusat berupaya agar pemerintah 
daerah secepatnya ada yang mampu menerbitkan obligasi 
daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah 
pusat untuk mengupayakan hal ini antara lain dengan meninjau 
kembali atau memperbaiki peraturan-peraturan yang ada saat 
ini  yang berpotensi menyulitkan dalam proses penerbitan 
obligasi daerah. Aturan tersebut antara lain yaitu aturan terkait 
Pasar Modal di mana sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Berdasarkan hasil 

diskusi antara BPK dan OJK disepakati untuk obligasi daerah bisa 
menggunakan LKPD yang diaudit oleh BPK  dan kesepakatan ini 
akan dimuat nantinya dalam Revisi Peratuan OJK.

Masalah lain yang biasanya juga memberatkan pemerintah 
daerah yaitu terkait biaya studi kelayakanan pemeringkatan 
daerah. Biasanya kegiatan tersebut menghabiskan biaya yang 
besar dan perlu terlebih dahulu dianggarkan di dalam APBD. 
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat dengan bantuan 
lembaga donor dapat membantu daerah dalam membuat studi 
kelayakan serta memberikan bantuan pendampingan penerbitan 
obligasi daerah dalam bentuk pelatihan untuk SDM yang akan 
menjadi pengelola obligasi daerah. 

Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif 
Pembiayaan Daerah

Kemandirian daerah perlu kita dorong untuk mengurangi 
ketergantungan daerah  akan Dana Transfer ke Daerah dari 
pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah dapat kita lihat 
dari seberapa besar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 
APBD. Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 
berkontribusi sebesar 23% dari total pendapatan daerah. Apabila 
ketergantungan pemerintah daerah akan Dana Transfer ke 
Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, maka 

Menunggu
Terbitnya
Obligasi
Daerah
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ditakutkan akan dapat mengganggu proses pembangunan yang 
ada di daerah. Apabila kejadian pada akhir tahun 2016 terjadi 
kembali yaitu kebijakan penundaan sebagian Dana Alokasi 
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang di transfer ke daerah yang 
diakibatkan oleh keadaan kondisi keuangan negara yang kurang 
baik maka akan berdampak pada proses pembangunan yang 
sudah di rencanakan oleh daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan 
bahwa lonjakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan pembangunan 
infrastruktur rupanya masih jauh dari kata cukup. Dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) 
tahun 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur mencapai 
Rp4.796 triliun. Sebanyak 40% berasal dari APBN dan APBD, 
BUMN sebesar 22%, dan sisanya sebesar 36,5% didanai oleh 
swasta. Pada tahun 2017 ini dialokasikan anggaran sebesar 
Rp380 triliun atau 19% dari total APBN . Apabila kemandirian 
daerah bisa ditingkatkan maka akan dapat memperingan 
beban pemerintah pusat sehingga anggaran yang seharusnya 
dialokasikan dalam APBN dapat dialihkan untuk melaksanakan 
program pembangunan lainnya.

Jika kita melihat porsi belanja dalam APBD Tahun 2017 
untuk provinsi/kabupaten/kota terlihat bahwa porsi belanja 
modal hanya dianggarkan 20% dari total belanja, jumlah ini 
jauh di bawah belanja pegawai yang mencapai 37% dari total 
belanja. Sedangkan untuk APBD provinsi pada tahun 2017 
besaran porsi belanja modal hanya 17% dari total belanja atau 
jumlahnya dibawah porsi belanja modal pada kabupaten/kota 
yang mencapai 22% dari total belanja. Dalam belanja modal 
yang telah dianggarkan dalam APBD tersebut tidak semuanya 
diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur fisik saja 
karena dalam unsur belanja modal dalam APBD terdapat 
pembelian barang modal dan biaya administrasi proyek.

Pembiayaan pembangunan di daerah pada hakikatnya dapat 
dilakukan dengan melalui 2 (dua) pendekatan:
1. Pay As You Use

Menurut pendekatan ini skema pembiayaan pembangunan 
proyek di daerah dilakukan melalui Utang, seperti Municipal 
Bond atau obligasi daerah. Berdasarkan pendekatan ini, 
masyarakat diharuskan ikut serta berpartisipasi untuk 
membayar atas setiap pelayanan jasa yang dinikmatinya, 
contoh rumah sakit, sistem air bersih, bandara, sarana 
transportasi dll.

2. Pay As You Go 
Menurut pendekatan ini skema pembiayaan pembangunan  
proyek di daerah menggunakan sumber dana pendapatan 
daerah yang ada, sehingga tidak ada beban bunga yang harus 
dibayar oleh pemerintah daerah.

Di Indonesia, pemanfaatan sumber pembiayaan 
pembangunan infrastruktur dari penerbitan obligasi daerah 
belum dilirik oleh daerah utamanya daerah yang memiliki 
kemampuan untuk menerbitkan obligasi daerah. Berdasarkan 
data kemampuan keuangan yang ada saat ini paling tidak minimal 
ada 8 daerah yang potensial untuk dapat menerbitkan obligasi 
daerah. Selain 3 daerah di atas (DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, 
dan Provinsi Kalimantan Timur), ada juga Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan 
Kota Yogyakarta.   

Saat ini masih banyak daerah yang menggunakan 
pendapatan umum APBD sebagai sumber belanja infrastruktur 
di daerah yaitu sekitar 85,02%. Tidak banyak daerah yang 
menggunakan sumber pendanaan dari sumber pinjaman 
membiayai pembanguanan infrastruktur atau hanya sekitar 
0,30%. Ke depannya pinjaman/obligasi daerah ini dapat 
digunakan sebagai sumber alternatif pendanaan bagi pemerintah 

63%

23%

14%

Dana Perimbangan

Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber Pendapatan Daerah Total  APBD 2017
Porsi Belanja Total  APBD 2017

37%

21%

20%

22%

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Lain-Lain



34     MEDIA DEFIS

 Feature

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang 
Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara 
Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Dalam 
peraturan tersebut pemerintah daerah yang akan menerbitkan 
obligasi daerah harus menyerahkan persyaratan kepada Menteri 
Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan untuk dilakukan 
penilaian baik penilaian administrasi dan penilaian keuangan. 
Selanjutnya setelah memenuhi persyaratan tersebut maka akan 
keluar persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya baru 
dapat didaftarkan ke OJK untuk dapat masuk ke Pasar Modal. 

Manfaat Obligasi Daerah

Obligasi daerah sebenarnya dapat memberikan banyak 
manfaat khususnya bagi pemerintah daerah antara lain:
1. Mempercepat pembangunan daerah

Dengan keterbatasan dana yang ada utamanya dana transfer ke 
daerah dari pemerintah pusat maka dengan penerbitan obligasi 
daerah, pemerintah daerah dapat memperoleh dana dalam 
jumlah lebih banyak diawal sehingga dapat mempercepat 
pembangunan infrastruktur di daerah daripada mencadangkan 
dana dari APBD untuk membiayai proyek yang akan 
memerlukan waktu 3-5 tahun ke depan sehingga manfaat akan 
lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dengan terbangunnya 
infrastruktur tersebut. 

2. Melibatkan publik secara langsung dalam pembangunan
Dengan membeli obligasi daerah masyarakat akan terlibat 
langsung dalam proses pembangunan di daerah. Selanjutnya 
dengan keikutsertaan tersebut masyarakat akan lebih 
mencintai dan merasa memiliki daerah tersebut atau timbul 

daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah, 
utamanya proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan 
dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi daerah 
juga merupakan salah satu alternatif investasi yang dapat 
dipilih oleh masyarakat dengan tingkat resiko yang kecil dan 
sekaligus masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam 
menyukseskan program pembangunan di daerahnya.

Obligasi sebagai salah satu bentuk pijaman/hutang akan 
mendatangkan kewajiban bagi pemerintah daerah baik kewajiban 
pembayaran pokok hutang tersebut serta bunga kepada 
masyarakat sebagai investor selama jangka waktu pinjaman. 
Oleh karena penerbitan obligasi daerah perlu dilakukan secara 
cermat dan hati-hati, agar obligasi daerah tidak akan menjadi 
beban pemerintah daerah di masa mendatang. Obligasi daerah 
apabila dapat digunakan secara bijak dan prudent maka akan 
dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mempercepat 
pembangunan di daerahnya. Namun sebaliknya apabila 
tidak dapat menggunakannya dengan baik maka justru akan 
membahayakan kelangsungan pembangunan dan eksistensi 
daerah.

Proses Penerbitan Obligasi Daerah

Sebelum obligasi daerah diterbitkan di pasar modal, 
terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 
pemerintah daerah terlebih dahulu. Tahap-tahap tersebut 
meliputi persiapan di daerah, persetujuan Menteri Keuangan, 
tahap pra-registrasi dan registrasi di Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), hingga tahap penawaran umum di pasar modal dapat 
dilihat pada bagan di halaman selanjutnya.

Tahap persetujuan Menteri Keuangan mengacu pada 
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rasa bangga akan daerahnya tersebut. Obligasi daerah akan 
dipilih oleh masyarakat karena lebih aman bagi masyarakat 
utamanya terkait ketakutan tidak terbayarkan/tidak kembali 
investasi mereka. 

3. Meningkatkan transparansi daerah
Pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah diwajibkan 
untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala 
kepada masyarakat selaku investor baik laporan keuangan 
maupun laporan kegiatan proyek. Selain itu investor yang 
membeli obligasi tersebut pasti menyakini bahwa pemerintah 
daerah tersebut memiliki kredibilitas dan baik dalam 
pertanggungjawaban keuangan. 

4. Sumber dana pembangunan yang relatif murah dan terukur
Obligasi biasanya waktu pelunasannya dalam jangka panjang 
(terukur waktunya) sehingga tidak akan memberatkan daerah 
dalam mencadangkan di APBD untuk melunasi pokok obligasi 
saat jatuh tempo selain itu bunga atau kupon yang akan 
ditanggung oleh daerah jauh lebih murah daripada sumber 
dana dari pinjaman perbankan. 

Perlu kerja keras dari semua pemangku kepentingan yang 
terkait dengan obligasi daerah agar keinginan penerbitan obligasi 
daerah dapat terwujud, yaitu dengan meningkatkan  koordinasi 

dan kerjasama serta kesamaan pemahaman sehingga tidak 
terjadi miskomunikasi atas suatu aturan. Selain itu penerbitan 
obligasi daerah perlu direncanakan dengan matang utamanya 
kegiatan yang akan dibiayai oleh obligasi tersebut dan kegiatan 
tersebut harus merupakan bagian dari perencanaan anggaran 
dalam penyusunan APBD sehingga biaya yang akan diperlukan 
guna penerbitan obligasi daerah tersebut sudah tersedia 
sehingga tidak perlu menunggu dari donor atau menganggarkan 
lagi yang akan memakan waktu yang lama lagi.

 Selanjutnya perlu dipikirkan adanya insentif baik untuk 
emiten dalam hal ini daerah maupun investor. Insentif untuk 
daerah dapat berupa pemberian dana baik berasal dari tansfer 
ke daerah atau hibah kepada daerah yang mampu menerbitkan 
obligasi daerah sehingga mampu memacu daerah-daerah untuk 
secepatnya dapat menerbitkan obligasi daerah. Insentif juga 
diberikan kepada pembeli obligasi daerah untuk menarik minat 
investor dalam bentuk insentif pajak. Kita berharap sekali lagi 
agar suatu saat penerbitan obligasi daerah tidak hanya mimpi 
tetapi dapat menjadi sebuah kenyataan.
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dua bentuk, yaitu insentif fiskal yang berupa pemanfaatan 
pendapatan atau belanja negara yang dapat dipergunakan untuk 
mempengaruhi kondisi ekonomi; contohnya insentif bea masuk, 
insentif pajak, dana insentif daerah dan sebagainya; dan insentif 
nonfiskal, yaitu insentif yang diberikan berupa fasilitas baik fisik 
maupun nonfisik, contohnya adalah e-procurement, e-planning, 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan sebagainya.

Beberapa negara yang telah menerapkan pemberian 
insentif untuk memotivasi peningkatan kinerja, di antaranya 
adalah UK (Inggris), Afrika, Kolombia, dan Indonesia. Di UK, 
skema pemberian insentif dilakukan berdasarkan output 
yang dihasilkan oleh suatu institusi, misalnya prestasi sekolah 
dan peringkat rumah sakit. Bahkan sejak tahun 2001, UK 
sudah menerapkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah 
berdasarkan kualitas pelayanan publik dalam 6 kriteria utama, 
yaitu pendidikan, perumahan, kepedulian sosial, lingkungan 
hidup, perpustakaan dan rekreasi.  Menurut Lockwood dan 
Porcelli (2013), pemberian insentif di UK ini menyerupai skema 
Comprehensive Performance Assessment (CPA), yaitu pemberian 
penghargaan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan. 
Sistem CPA ini diyakini telah berhasil meningkatkan pajak daerah 
dan kualitas pelayanan publik di Wales sebesar 4%. 

Pemberian insentif kepada pemerintah daerah berdasarkan 
kinerja merupakan bentuk penyerahan wewenang kepada 
pemerintah daerah untuk memutuskan apa yang akan 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, 
sekaligus memotivasinya memenuhi arah pembangunan 
nasional. Pendekatan pemberian insentif daerah ini 
menekankan kewenangan pemerintah daerah untuk berpolitik, 
responsif terhadap pilihan daerah, inovatif dan dinamis serta 
meningkatkan daya saing daerah masing-masing. Kemampuan 
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan 
memberikan layanan kepada masyarakat, pada beberapa 
negara berkembang, merupakan tantangan yang serius dalam 
pelaksanaan desentralisasi. Pemberian insentif yang tepat kepada 
pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan peningkatan 
penyediaan layanan publik. Dalam salah satu studinya, Fiszbein 
(1997) menyampaikan bahwa insentif mampu memotivasi 
pemerintah daerah untuk mengoptimalkan beberapa sumber 
daya yang dimiliki untuk pelayanan, bahkan pada beberapa 
daerah yang sangat kecil, pemberian insentif menunjukkan 
peningkatan yang signifikan dalam kapasitas administrasinya 
pada waktu yang relatif singkat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah di Indonesia: Dana 
Insentif Daerah

Di Indonesia, program pemberian insentif fiskal atau yang 
disebut sebagai Dana Insentif Daerah (DID) telah dilaksanakan 
mulai tahun 2011. DID merupakan dana yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai 
bentuk penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja 
di bidang tertentu. Pemberian DID tersebut ditujukan untuk 
mendorong daerah agar meningkatkan:
a. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal 

Apakah Perlu Insentif?
Mengapa pemberian insentif diperlukan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik oleh pemerintah? 
Theisohn & Land (2017) menyatakan bahwa insentif 

dibutuhkan untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan 
kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut berbanding lurus 
dengan peningkatan insentif yang ditawarkan. Senada dengan 
hal tersebut, Cascio (1995) menyatakan bahwa incentives are 
designed to stimulate or motivate greater employee effort on 
productivity. 

Dorongan seseorang untuk memperoleh insentif terdiri 
atas 3 komponen utama, yaitu untuk memperoleh nilai 
finansial atas penghargaan tersebut, kesenangan tersendiri, 
serta pandangan yang akan dia peroleh dari orang lain atas 
penghargaan yang diraihnya (Benabou dan Tirole, 2006).  Lebih 
lanjut, Condly (2003) dalam hasil kajiannya menyatakan bahwa 
dari ketiga dorongan tersebut, dorongan untuk memperoleh 
nilai finansial atas penghargaannya merupakan salah satu motif 
utama dari seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini 
terbukti dengan adanya peningkatan rata-rata kinerja sebesar 
22% jika disediakan insentif finansial atas pencapaian kinerja. 
Memperhatikan hal tersebut, insentif dapat dikatakan sebagai 
salah satu kekuatan untuk meningkatkan kinerja, baik individu 
maupun kelompok. 

Skema Insentif dalam Pemerintahan
Skema pemberian insentif tersebut lazim digunakan 

untuk meningkatkan kinerja individu ataupun kelompok, baik 
pada instansi swasta maupun di bidang pemerintahan. Dalam 
skema pemberian insentif di bidang pemerintahan, pemerintah 
digolongkan sebagai suatu kelompok yang bertugas dan 
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat. Insentif di pemerintahan biasanya diberikan dalam 
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tahun 2017. 

Penguatan Kebijakan DID 
Kebijakan pemberian DID untuk tahun 2018 mendatang 

kembali akan disempurnakan. Hal ini bertujuan untuk semakin 
memperkuat instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, 
sekaligus agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. 
Penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan indikator 
kinerja yang lebih memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, 
serta dapat dengan mudah dikontrol dan di evaluasi dengan 
menggunakan kriteria utama dan kriteria kinerja.

Penggunaan kriteria utama dalam DID 2018 bertujuan 
sebagai kunci masuk suatu daerah untuk dinilai lebih lanjut 
dalam kriteria kinerja, sehingga daerah yang tidak memenuhi 
persyaratan kriteria utama, otomatis daerah tersebut tidak 
memperoleh DID. Kriteria Utama ini terdiri atas Opini BPK 
atas LKPD dan Penetapan Perda tepat waktu serta penggunaan 
e-government yang berupa e-procurement.

Selanjutnya, kriteria kinerja juga disempurnakan menjadi 
empat kategori kinerja. Kategori pertama adalah kategori input, 
yaitu kategori pengelolaan keuangan yang dinilai berdasarkan 
kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD. Kategori kedua adalah 
proses, yaitu kategori pelayanan pemerintahan umum, yang 
dinilai berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
perencanaan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi. 
Kategori ketiga adalah kategori output, yaitu kinerja pelayanan 
dasar publik, yang dinilai berdasarkan pelayanan dasar publik 
bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan dan 
pelayanan dasar publik bidang infrastruktur. Kategori terakhir 
adalah kesejahteraan, yang dinilai berdasarkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Berdasarkan skema DID yang baru tersebut, daerah 
diharapkan lebih meningkatkan daya saing sesuai dengan 
keunggulan daerah masing-masing untuk mendapatkan insentif 
berdasarkan masing-masing kategori. Untuk daerah yang 
memiliki kinerja yang baik di semua kategori, akan memiliki 
kesempatan untuk memperoleh Anugerah Dana Rakca. Dari 
seluruh daerah yang memenuhi syarat, maka akan dilakukan 
pemeringkatan berdasarkan pencapaian kinerjanya, lalu 18 
daerah terbaik, yang terdiri atas 3 provinsi, 5 kota dan 10 
kabupaten akan memperoleh Anugerah Dana Rakca . 

Perbaikan mekanisme pemberian Dana Insentif Daerah di 
Indonesia; atau yang disebut  skema Comprehensive Performance 
Assessment (CPA) di UK ini, diharapkan dapat lebih mendorong 
daerah untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerja 
masing-masing, sekaligus meningkatkan pencapaian atas target 
output dan outcome yang sudah ditetapkan. Untuk peningkatan 
perbaikan ke depan, skema pemberian insentif tersebut perlu 
didesain kembali untuk tidak hanya berdasarkan output dan 
outcome yang dihasilkan, melainkan juga memperhatikan 
substansial efisiensi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian 
kinerjanya. 

daerah.
b. Kualitas pelayanan pemerintahan umum.
c. Kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur, serta
d. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan.
Dalam APBN 2011, DID ditetapkan sebesar Rp 1,38 triliun 

dengan pembagian berdasarkan dua kriteria. Pertama, kriteria 
utama, yaitu Opini BPK atas LKPD yaitu WTP/WDP dan 
penetapan Perda APBD tepat waktu. Kedua adalah kriteria 
kinerja, yang terdiri atas pengelolaan keuangan daerah, 
pendidikan, serta ekonomi dan kesejahteraan. Alokasi DID 
ditetapkan tetap Rp1,38 triliun dari tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2014, dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2015 
menjadi Rp1,66 triliun. Penggunaan DID pada kurun waktu 2011-
2015 tersebut hanya diperuntukkan untuk fungsi pendidikan.

Meskipun pelaksanaan program DID dalam kurun waktu 
5 tahun tersebut cukup berhasil, akan tetapi jenis penggunaan 
yang hanya spesifik pada fungsi pendidikan kurang memberi 
kebebasan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya. Sebagai 
contoh adalah Pemerintah Kota Depok pada tahun 2010 
memperoleh DID sebesar Rp 23 Miliar, namun tidak dapat 
merealisasikan sepenuhnya DID tersebut karena Kota Depok 
telah memiliki pendidikan yang cukup baik. 

Pada tahun 2016, pemerintah telah melakukan penguatan 
fungsi DID melalui 4 jenis penguatan, yaitu:
a. Perbaikan Kriteria Kinerja DID

Penggunaan kriteria utama diteruskan, sementara kriteria 
kinerja diperbaiki menjadi berdasarkan kesehatan fiskal dan 
pengelolaan keuangan daerah, penyediaan layanan dasar 
publik, dan perekonomian daerah dan kesejahteraan.

b. Penambahan Pagu Insentif Fiskal DID
Peningkatan pagu lebih dari 3 kali pagu sebelumnya, yaitu dari 
Rp1,66 triliun menjadi Rp5 triliun.

c. Pemberian Insentif Nonfiskal
Pemberian penghargaan “Anugerah Dana Rakca” kepada 
daerah-daerah yang telah memenuhi kriteria utama dan 
kriteria kinerja.

d. Perluasan Arah Penggunaan
Penggunaan DID tidak terikat pada fungsi pendidikan untuk 
memudahkan penggunaan daerah dan semakin memotivasi 
daerah untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat 
memperoleh DID, makan penggunaan DID ditetapkan bersifat 
block grant atau bebas digunakan sesuai kebutuhan daerah 
masing-masing.

Peningkatan Jumlah Daerah Penerima DID
Tren daerah penerima DID terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, 
dengan menggunakan metode pertama, daerah penerima DID 
meningkat dari 61 daerah menjadi 99 daerah. Selanjutnya pada 
tahun 2016, dengan adanya perbaikan mekanisme penilaian dan 
peningkatan alokasi DID, pemerintah daerah yang menerima DID 
terus mengalami peningkatan dari 271 di tahun 2016 dan 317 di 
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bekerja tanpa passion terlihat? Jika melihat definisi di atas, 
tanda-tanda PNS yang bekerja tanpa passion adalah terlihat 
tertekan apabila bekerja dengan lebih dari satu target pekerjaan, 
menghadiri rapat satu jam seakan-akan rapat delapan jam, dan 
hal yang dinanti pada saat masuk kantor adalah saat pulang 
kantor tepat waktu di jam 17.00. Beberapa contoh di atas adalah 
tanda-tanda bahwa PNS tersebut bekerja tanpa cinta dan tanpa 
rasa antusias. Jika PNS tersebut tetap memaksakan bekerja tanpa 
passion, mungkin karena tertekan di bawah pengaruh orang lain, 
misalnya desakan keluarga yang berharap dirinya tetap menjadi 
PNS dan  mencapai kesuksesan tertinggi di jalur karir struktural 
selaku PNS, seperti menjadi Dirjen atau Sekda. 

Kita adalah kita, bukan orang lain. Setiap diri kita memiliki 
potensi yang jika diasah atau dikembangkan akan menjadi 
kesuksesan tersendiri bagi diri kita. Namun kadang kala, kita 
tidak menyadari passion kita, sehingga seringkali kita bekerja 
tidak produktif.  PNS seperti ini akan merasakan hidup yang 
lelah tanpa gairah, kering kerontang, dan monoton. Berbeda 
dengan PNS yang bekerja dengan passion, tugas yang berat 
pun malah akan menambah semangat dan memacu adrenalin, 
karena dianggap sebagai tantangan, dan memang kita mencintai 
pekerjaan itu.

Cara paling mudah untuk menemukan passion adalah 
berani jujur dalam mengenali diri kita sendiri. Ketidakjujuran 
seringkali menghambat diri kita untuk menemukan passion dan 
hidup bahagia. Lalu, bagaimana menemukan pekerjaan yang kita 
lakukan selaku PNS saat ini sesuai dengan passion kita? 

Pertama, recognize ourself, ya...kenali diri kita. Kenali 

Pernahkah anda terbersit memikirkan ini walupun hanya 
selintas di otak anda: “Hmm... pekerjaan terasa membosankan, 
tidak sesuai passion, perlu tantangan lebih dibandingkan hanya 
melaksanakan pekerjaan untuk sekedar memenuhi ketentuan 
administrasi”, lalu “jabatan juga sudah mentok, tidak bisa lagi 
naik ke yang lebih tinggi, karena tidak formasi jabatan yang lebih 
tinggi untuk kita”. 

Pemikiran ini walaupun hanya terbersit dan terlintas 
di otak kita, namun jika terjadi berulang kali, mungkin perlu 
diungkapkan melalui jeritan, “Arghhhhh, aku butuh suasana dan 
posisi yang lebih baik lagi....!!!” 

Nah loh, kalau anda sudah pernah menjerit seperti di atas, 
mungkin anda perlu membaca tulisan di bawah ini. 

Kenali Apa Passion Anda

Apa sih passion? Menurut Oxford Dictionary, passion 
adalah an intense desire or enthusiasm for something, yang jika 
diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia artinya 
menjadi rasa antusias yang besar.  Ada juga yang mendefinisikan 
passion  dalam bahasa yang sangat sederhana, adalah ketika anda 
melakukan pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak membuat 
anda merasa jenuh, tertekan, dan pastinya sesuatu yang 
membawa ketenangan dan kebahagiaan hati. 

Apakah kita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki 
passion yang sama? Sebagai individu yang memiliki karakter 
berbeda, tentunya passion seorang PNS dalam bekerja tidak 
bisa diseragamkan. Bagaimana tanda-tanda seorang PNS yang 
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mengelola keuangan publik, yaitu menangani administrasi dan 
pertanggungjawaban. Mengutip apa yang disampaikan oleh 
Presiden Jokowi, 60-70% tenaga yang ada di birokrasi habis, 
hanya untuk mengerjakan laporan dan SPJ.  Untuk itu, ide dan 
kebijakan yang sifatnya dinamis, memerlukan pemikiran PNS 
yang kompeten, yang mampu secara profesional melakukan 
tugas analisis dan memberikan rekomendasi yang kredibel 
kepada para pemutus kebijakan. Organisasi membutuhkan 
seorang PNS yang mahir “berenang” menyelami data-data, 
mengolah, menganalisis, hingga melahirkan suatu rekomendasi. 
AKPD yang kaya fokus pada kompetensi, tanpa “diganggu 
banyak” oleh hal-hal yang bersifat administrasi dan SPJ, tentunya 
akan memiliki sumber daya waktu dan keahlian berpikir yang 
berkualitas untuk melakukan tugas penting tersebut.

Bagi individu PNS, menjadi seorang AKPD akan 
memberikan alternatif pengembangan karier PNSD agar tidak 
hanya fokus pada jalur karier di jabatan struktural. Seringkali, 
seorang PNS yang memiliki potensi dan kompetensi yang sangat 
baik, “terganjal” jalur karirnya di struktural gara-gara formasi 
ketersediaan jabatan struktural sudah terisi penuh dan antrian 
menunggu jabatan yang semakin menumpuk. Untuk kasus ini, 
AKPD memberikan ruang aktualisasi diri bagi PNS yang merasa 
diri dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas 
tanpa harus duduk di jabatan struktural terlebih dahulu.  AKPD 
cocok bagi mereka yang senang bekerja mandiri, tanpa harus 
memobilisasi banyak orang. Seorang AKPD, memungkinkan 
juga kenaikan pangkatnya lebih cepat dibandingkan pejabat 
struktural, selama angka kreditnya telah mememuhi akumulasi 
minimum angka kredit untuk naik pangkat.  Selain itu, melalui PP 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimungkinkan mutasi/
promosi diagonal dari fungional ke struktural, sehingga jalur 
karir tidak terbatas hanya pada salah satu jabatan struktural atau 
fungsional.  Batas usia pensiun juga dapat lebih lama, khususnya 
bagi jenjang tertentu seperti Ahli Madya, 60 tahun dan Ahli 
Utama (65 Tahun). 

Menjadi AKPD, Ikut Inpassing

Nah, setelah membaca hal di atas, tentunya anda sudah 
bisa menyimpulkan dan menentukan passion anda dalam bekerja 
sebagai PNS.

Sebagai penutup tulisan ini, kita tidak perlu takut, iri, 
apalagi dengki jika melihat kesuksesan orang lain. Kenapa? 
Karena Tuhan sudah menciptakan panggung keberhasilan untuk 
setiap dari masing-masing diri kita. Setiap dari kita memiliki 
kemilau diri kita sendiri. Kita memiliki pribadi yang unik, dan 
jadilah diri kita sendiri dengan mengasah dan mengembangkan 
passion untuk menjadi individu yang berkilau dan tak ternilai 
harganya. Jika menjadi AKPD menjadi pilihan anda, tunggu apa 
lagi? Desember 2018 adalah masa menjadi pejabat fungsional 
melalui mekanisme inpassing berakhir. Artinya anda harus 
memanfaatkan masa tersebut sebagai kesempatan emas untuk 
mendaftar dan menjadi AKPD. Ayo, tunggu apa lagi, siapa takut.

karakter, apakah kita seorang seorang ekstrovert atau introvert.  
Apakah kita senang mengibarkan bendera nama kita, sehingga 
kita berdiri memimpin di depan mengibarkan bendera tersebut. 
Ataukah kita adalah orang yang senang bekerja di balik layar, 
memberikan masukan penting tanpa berhasrat tinggi untuk 
mencantumkan nama kita dalam suatu credit title.

Kedua, knowing our wants, pahami keinginan kita. Mungkin 
kita ingin bekerja mandiri, melakukan analisis, senang tenggelam 
dengan data-data yang begitu banyak, tidak memerlukan campur 
tangan banyak orang, dan melimpahkan pekerjaan kita ke orang 
lain. Ataukah kita ingin melakukan pekerjaan melalui orang lain, 
dan memiliki banyak staf yang membantu pekerjaan kita.

Ketiga, knowing our works, pahami pekerjaan kita. Jika 
kita ingin mendapatkan passion, maka pahamilah apa yang 
kita kerjakan, dan apa tujuan pekerjaan kita.  Semua hal pada 
akhirnya harus  kembali pada tujuan semula yang kita ingin 
capai. Apakah kita senang pekerjaan yang menuntut kita untuk 
tahu banyak hal  tapi bersifat umum? Karena seringnya mutasi 
berpindah pekerjaan menuntut anda harus belajar banyak hal, 
dari urusan teknis hingga administrasi. Ataukah kita senang 
hanya bekerja fokus pada beberapa bidang tertentu saja tapi 
bersifat mendalam dan sesuai dengan kompetensi diri kita.   

Perbedan karakter di atas bukan masalah benar atau salah, 
menjadi introvert atau ekstrovert bukan perkara mana yang lebih 
baik atau lebih buruk. Masing-masing manusia selalu ada sisi 
dominan di antara dua hal yang berseberangan seperti contoh 
di atas. Menjadi introvert atau ekstrovert, bisa tetap sukses jika 
pekerjaan yang dilakoninya sesuai dengan karakter dan passion-
nya.  Nah sekarang, sudahkah anda mengenali passion anda?

AKPD Alternatif Jalur Karir Berbasis Kompetensi

Nah, jika kita sebagai PNS sudah mengenali passion kita, 
berikut ini ada informasi yang bermanfaat terkait pekerjaan dan 
karir anda, yakni sebagai pejabat fungsional Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah, selanjutnya kita sebut AKPD saja. Semoga saja, 
AKPD ini cocok dengan passion anda.

Apa sih AKPD? Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD, Jabatan 
Fungsional AKPD merupakan jabatan fungsional keahlian yang 
bersifat terbuka dan dapat diimplementasikan oleh instansi pusat 
dan daerah yang memiliki yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis tugas 
dan fungsi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, 
serta pengelolaan keuangan daerah. Lalu, apa manfaatnya bagi 
pemerintah pusat dan daerah yang mengimplementasikan AKPD 
ini. 

Bagi organisasi, keberadaan AKPD ini akan meningkatkan 
kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan 
daerah, dan pengelolaan keuangan daerah yang tantangannya 
makin kompleks. Secara umum, kita melihat seringkali rekan-
rekan di struktural, beban pekerjaan mereka sudah tinggi karena 
tugas rutin, dan menangani hal yang tidak kalah penting dalam 
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 Wawancara

Berbagi Cerita
Sukses Banyuwangi

Abdullah Azwar Anas
Bupati Banyuwangi

Bapak memiliki perjalanan karir politik yang sangat panjang. 
Apa yang mendorong Bapak untuk memutuskan menjadi 
kepala daerah?

Awalnya saya tidak berniat terjun ke politik. Cita-cita 
saya sebenarnya adalah menjadi dosen atau guru. Terpilih 
menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia 
(UI) pada sekitar tahun 1996-1997 dan aktif di Ikatan Pelajar 
NU, telah mengantarkan saya untuk masuk menjadi anggota 
MPR. Menjadi anggota parlemen membuat saya semakin aktif 
dalam menyampaikan aspirasi publik.  Meski demikian, scope 
saya sebagai anggota parlemen kurang luas untuk dapat lebih 
menggenjot pembangunan di daerah, terutama di Banguwangi. 
Saya terkadang gregetan melihat potensi Banyuwangi yang luar 
biasa tersebut hanya ramai di meja diskusi tanpa dimanfaatkan 
dengan optimal. 

Politik tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang kotor. 
Tergantung cara kita memaknainya. Bagi saya, politik adalah 
strategi bagaimana kita mengakumulasikan ide dan tindakan 
untuk kepentingan orang banyak. Anda misalnya menjadi ASN 
dan menjalankan politik anggaran yang berpihak ke publik, itu 
bagian dari sikap politik Anda yang baik. Oleh karena itu, anak-
anak muda memang harus berani masuk ke politik.

Sejak memimpin Banyuwangi, sudah banyak prestasi yang 
Bapak capai. Bagaimana perjalanan Bapak dapat menjadi agen 
perubahan sekaligus tokoh di balik keberhasilan tersebut?

Sejak awal menjabat sebagai bupati sampai sekarang, 
di tiap-tiap rapat atau koordinasi, saya sering sampaikan, 
”Perubahan belum tentu menghasilkan hal yang baik, tapi 
hal yang baik tak akan bisa digapai tanpa perubahan.” Saya 
tidak melakukan hal yang spesial. Selama ini, saya hanya 
memandu dan mendorong program-program inovatif yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengajak dialog semua 
ASN untuk memperbaiki paradigma.  Pemimpin seharusnya 
bisa mengeluarkan potensi terbaik dari orang-orang yang 
dipimpinnya.  Itu saja kuncinya. Alhamdulillah, sekarang inovasi 
tumbuh terlembagakan dengan baik, misalnya puskesmas yang 
dulu selalu diam di tempat, sekarang harus jemput bola ke 
warga miskin yang sakit, blusukan cari masalah kesehatan di 
masyarakat, dan segera mengatasinya. Semua dinas, kecamatan, 
puskesmas, desa/kelurahan saling berkompetisi untuk inovasi. 
Saya ingin budaya inovasi ini tersistem, terinternalisasi, 
terlembagakan, sehingga ke depan tidak bergantung siapa 
bupatinya. Siapa pun bupatinya, inovasi pelayanan publik harus 
tumbuh bagus.

Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di 
Indonesia yang mendapatkan predikat A atau tertinggi dalam 
penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) 2016 oleh KemenPAN-RB. Apa strategi yang dijalankan 
untuk mendapatkan predikat itu?

Pertama yang harus saya tekankan adalah tujuan kami 
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melakukan perbaikan di Banyuwangi bukan untuk mendapatkan 
SAKIP A. Kami berupaya berubah ya untuk memberi layanan yang 
baik. Ketika kemudian kami mendapatkan SAKIP A, itu bonus dan 
kita sangat bersyukur.

Perubahan yang kami lakukan bukan pekerjaan mudah. 
Untuk dapat SAKIP A bukan pekerjaan mudah. Kami terus 
berupaya dan menerapkan sistem terintegrasi dari perencanaan, 
penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus 
pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output 
program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja 
sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada 
berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa 
besar kinerja yang dihasilkan.

Efektivitas program diukur dengan orientasi keberhasilan 
kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. SAKIP ini penting 
karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan 
hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya 
ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat 
administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil 
program pembangunan. 

Kami memadukan laporan berdasarkan regulasi yang 
ada dengan unsur reviu kinerja dan reviu indikator kinerja. Jadi 
kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur. Program-
program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan 
perhitungan ini, kita berhasil hemat Rp213 miliar atau 13% dari 
total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil 
dan 100% program tetap berjalan. Jadi program kita sudah 
menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat 
program. Dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi ASN 
dinilai dari adanya peningkatan kinerja, tidak hanya dari absensi.

Satu hal yang penting adalah ASN di Banyuwangi selalu 
dilibatkan dalam setiap tahapan pembatan kebijakan publik. 
Mulai dari analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga 
evaluasi kebijakan. Di apel saya kumpulkan dari kepala dinas 
sampai bagian kebersihan, saya paparkan kita sebulan ke depan 
mau lakukan apa. Bahkan saya pergi ke Jakarta, misalnya ke 
kementerian, saya sampaikan di depan semua staf. Intinya 
berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level 
bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga 
keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung 
siapa bupatinya.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan Transfer Ke Daerah 
dan Dana Desa lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana 
ke kementerian/lembaga. Sebagai kepala daerah, bagaimana 
tanggapan Bapak terkait hal tersebut?

Kunci kesuksesan pembangunan nasional memang ada 
di daerah, jadi tentu peningkatan dana ini cukup bagus untuk 
menunjang pengembangan daerah. Tapi saya perlu sampaikan 
bahwa dana bukan satu-satunya variabel yang bisa menjadi 
penentu kesuksesan pembangunan daerah. Yang jauh lebih 
penting adalah pemahaman terhadap potensi dan masalah di 
daerah serta perubahan paradigma birokrasi di daerah. Meski 
agak sulit untuk menakar, sepertinya perlu semacam instrumen 

untuk terus mendorong agar peningkatan transfer dana ini 
pararel dengan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi 
masyarakat. Jadi yang perlu ditekankan bukan pada dana dan 
aspek administrasi keuangan negaranya, tapi seberapa efektif 
program yang dibuat dengan dana itu bisa berdampak pada 
kesejahteraan sosial-ekonomi warga. BPK mulai mengembangkan 
bagaimana audit tidak hanya pada aspek administratif, tapi 
mengukur dampak program. Meski berliku, ini perlu didukung, 
termasuk oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi 
misalnya begini, ada program peningkatan kualitas lingkungan 
sungai, tapi wujud programnya adalah seminar, maka hasilnya 
kertas. 

Terkait kebijakan desentralisasi fiskal secara umum, apakah 
ada hal yang perlu dibenahi atau ditambahkan? 

Saya sering bilang, otonomi daerah yang diiringi dengan 
desentralisasi fiskal saat ini adalah “cek kosong”. Kita bisa 
menuliskan hal baik, begitu pula sebaliknya. Desentralisasi 
fiskal ini dampaknya luar biasa bagi daerah dalam memacu 
pertumbuhan dan pemerataan. Desentralisasi fiskal memberi 
ruang yang sungguh besar bagi daerah, makanya saya sering 
sebut ”cek kosong”, mau kita tulis apa ini untuk daerah, 
pilihannya antara program-program inovatif atau business as 
usual saja. Semua pilihan itu pakai dana rakyat, tapi dampaknya 
kan beda.

Dalam enam tahun terakhir ini, saya mencermati, 
pelaksanaan desentralisasi makin ke sini makin baik, baik dari sisi 
grand strategy-nya maupun teknis aturan. Bahwa ada aturan-
aturan yang mungkin terlambat turun atau bertentangan dengan 
aspirasi daerah, masih dalam konteks yang wajar. Pusat dan 
daerah tujuannya sama, hanya saja mungkin berbeda persepsi 
dalam sejumlah hal. Misalnya pusat ingin regulasi yang lebih 
ketat, sedangkan daerah ada yang ingin lebih fleksibel sehingga 
program pembangunan bisa lebih kencang.

Kami sendiri menilai komunikasi dengan pemerintah 
pusat sebagai hal wajib karena pemerintah daerah ini kan bagian 
dari pemerintah pusat. Daerah harus sejalan dan patuh dengan 
garis kebijakan pusat. Untuk itu, daerah perlu menangkap 
dan menerjemahkan spirit kebijakan pusat.  Komunikasi 
diperlukan agar pusat dan daerah saling mendukung. Daerah 
berkepentingan program-programnya didukung pusat, baik 
melalui intervensi fiskal (anggaran) maupun regulasi. Pusat 
berkepentingan karena kaki-kakinya ada di daerah. Tujuannya 
sama, yaitu sama-sama ingin program berhasil dan kondisi 
masyarakat semakin baik.

Saat ini Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang berhasil, baik 
dalam tata kelola pemerintahan maupaun dalam aspek lain 
seperti misalnya pariwisata. Jika dikaitkan dengan pengelolaan 
keuangan daerah, dapatkan Bapak bercerita mengenai success 
story dari Banyuwangi? 

Selain direalisasikan ke dalam program yang menyentuh 
kepentingan publik, manajemen fiskal yang baik ditandai dengan 
peningkatan kualitas governance-nya. Bagi kami, keberadaan 
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anggaran publik bukan hanya penting untuk melakukan 
intervensi fiskal guna menggerakkan perekonomian masyarakat, 
tapi juga menunjukkan sejauh mana tata kelola yang baik 
diterapkan di lingkungan pemerintahan. 

APBD kami dulu pernah disclaimer, sekarang sudah empat 
tahun berturut-turut WTP. Bahkan, tahun 2014 kami sudah 
terapkan laporan berbasis akrual, pertama di Jatim dan termasuk 
yang paling awal di Indonesia. Awalnya memang tidak mudah 
untuk migrasi ke sistem yang berbasis akrual. Dengan laporan 
berbasis akrual, kepercayaan publik akan semakin tinggi, karena 
implementasi laporan keuangan berbasis akrual didukung sistem 
pengelolaan yang kuat untuk membentuk sistem pengendalian 
internal yang kuat. 

Selain itu, kita siapkan SDM-nya. Kami meminta langsung 
ke BPKP untuk menempatkan orangnya di Banyuwangi. Saya 
meminta sendiri ke kepala BPKP. Merekalah yang jadi portal. 
Bahkan, kalau saya minta program A misalnya dijalankan, tapi 
mereka tidak mengizinkan, ya saya nurut. Kelakar saya, cuma 
mereka yang berani memerintah bupati. 

Tiap hari kami buka Klinik Akuntansi. Semua dinas, badan, 
dan pemerintah desa bisa datang berkonsultasi agar semuanya 
tertib aturan. Ini direspons positif, terutama di desa-desa 
yang relatif baru dalam mengenal manajemen keuangan publik 
setelah dana desa turun. Jadi kami ingin, program oke, tapi aspek 
legalnya juga oke. 

Masih ada beberapa tahun ke dapan Bapak mengemban 
amanah sebagai pemimpin Banyuwangi. Inovasi atau program-
program apa saja yang akan Bapak jalankan untuk memajukan 
Banyuwangi?

Mempertahankan hal yang baik yang sudah dicapai 
Banyuwangi tentu tidak mudah, apalagi meningkatkannya. 
Fokus kami ke depan ada pada peningkatan kualitas layanan 
kesehatan dan pendidikan, pengembangan pertanian, UMKM, 
dan pariwisata. Semua itu ditopang dengan pembangunan 
infrastruktur yang baik, mulai dari jalan, bandara, sumberdaya 
air, sampai teknologi informasi.

Misalnya soal kesehatan, alhamdulillah kini semua 
puskesmas berlomba berinovasi. Bahkan, tahun ini, dua 
inovasi puskesmas kami terpilih mewakili Indonesia di ajang 
Internasional United Nations Public Service Award 2017 oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Belanda. Kami ingin layanan 
kesehatan penuh inovasi dan jemput bola ke warga miskin. RSUD 
kami juga semakin lengkap, dan Februari 2017 sudah dinyatakan 
naik kelas menjadi tipe B, artinya kami siap menjadi rujukan bagi 
RS-RS di kabupaten sekitar kami.

Sektor pendidikan fokusnya adalah peningkatan akses 
dan kualitas. Akses pendidikan harus mudah, maka kami 
punya program pengentasan anak putus sekolah, ada Siswa 
Asuh Sebaya yang menjadi nominator MDGs Award pada 2014, 
beasiswa, dan banyak lagi. 

Ke depan kami juga akan fokus pada integrasi pertanian, 
pariwisata, dan UMKM. Tiga sektor ini berkaitan dan saling 
mendukung. Agrotourism kami kembangkan, UMKM dan 

pertanian bisa tumbuh. Tahun ini kami siapkan club beach for 
women. Kami harus terus berinovasi di sektor wisata, karena 
persaingan semakin ketat. Berkat inovasi di sektor wisata, 
Banyuwang menyabet UNWTO Awards for Excellence and 
Innovation in Tourism untuk kategori ”Inovasi Kebijakan Publik 
dan Tata Kelola” dari PBB yang diserahkan di Madrid, Spanyol, 
awal 2016 lalu.

Di sektor pertanian, kami terus tingkatkan produktivitas 
padi yang sudah berada di atas rata-rata nasional. Sekarang kami 
garap juga padi organik di beberapa kecamatan. Pasarnya besar 
dan harganya lebih mahal, sehingga menguntungkan petani. 
Beras organik kami bisa dibeli di www.banyuwangi-mall.com.

UMKM kami desain ke dua fokus, yaitu peningkatan 
kualitas dan pemasaran online. Bahkan kami mengepras 
anggaran ikut pameran-pameran di luar kota yang kurang jelas 
sasarannya, dananya kami alihkan untuk latih UMKM-UMKM kita 
go online. Instrumen digitalnya sudah banyak, tinggal kita latih 
strateginya. Tiap tahun kita latih 2.500 UMKM soal marketing 
online.

Soal infrastruktur, terminal bandara berkonsep hijau 
sudah tuntas, tinggal tahun ini kami siapkan operasionalnya 
bersama Kementerian Perhubungan. Jalan-jalan yang sebagian 
belum bagus terus kami perbaiki. Soal jalan ini tidak bisa seperti 
sulapan, karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Tidak 
bisa anggaran hanya untuk bangun jalan, sedangkan banyak 
prioritas lain yang perlu digarap.

Ke depan kami juga akan memperbanyak desa yang 
masuk kategori ”Smart Kampung”. Program ini mendesain desa 
mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan 
antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi 
produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-
kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.  Program 
tersebut diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Rudiantara pada 31 Mei 2016.

Salah satu wujud nyata ”Smart Kampung” adalah ”jalan tol” 
bagi warga kurang mampu saat akan mengurus Surat Pernyataan 
Miskin (SPM). Surat ini berguna untuk akses pelayanan kesehatan 
secara total. Dulu, pengurusan surat ini harus sampai tingkat 
kabupaten dan butuh hingga lima hari. Saat ini, dengan bantuan 
sistem TIK, pengurusan cukup dilakukan di level desa. 

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, 
Pemkab Banyuwangi memfasilitasi pembentukan program 
e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System. Secara 
resmi, program tersebut diluncurkan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2015, 
yang lalu diuji coba dan terus dilakukan penyempurnaan hingga 
berjalan cukup baik saat ini.

e-VB adalah  sistem penganggaran dan pengawasan 
program pembangunan desa berbasis dalam jaringan (daring) 
alias online. Sistem ini  sebagai upaya untuk memperbaiki 
pengembangan desa sekaligus untuk merespons UU Nomor 
6/2014 tentang Desa. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta 
pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan program 
pembangunan yang berdampak optimal bagi masyarakat. Para 



43     Edisi XVII Tahun 2017

Wawancara 
perangkat desa pun telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan 
untuk menggunakan sistem tersebut.

e-VB adalah salah satu contoh inovasi menuju 
transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di 
pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan 
pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga 
tercipta keselarasan. Secara teknis, e-VB terdiri atas tiga bagian, 
yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi, yang  semuanya 
berbasis online.  Ini termasuk yang pertama di Indonesia. 
Semua anggaran dan program desa terintegrasi ke sistem 
online ini. Sistem online tersebut juga bersinergi dengan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola jaringan data 
seluruh Banyuwangi.

Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran 
secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran 
juga mudah terpantau. Pencairan anggaran hanya bisa dilakukan 
secara tersistem, yaitu berdasarkan progress pengerjaan proyek 
pembangunan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan anggaran. 

Untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi 
juga merancang e-Village Monitoring.  e-Monitoring System 
difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, 
baik program fisik maupun non-fisik. Dalam setahun, terdapat 
lebih dari 4.000 program di 189 desa yang ada di Banyuwangi. 
Untuk pengawasan program setidaknya dibutuhkan tiga kali 
kunjungan, sehingg perlu ribuan kali kunjungan pengawasan. 
Ini tentu tidak efektif dan efisien. Karena itulah Banyuwangi 
menerapkan pengawasan berbasis online.

Dalam sistem e-Monitoring System, semuanya akan 
langsung terpantau secara online, dan untuk mengaksesnya 
cukup dengan sekali klik saja di internet. Semua dokumen 
pelaksanaan program mulai dari nol persen sampai seratus 
persen akan diunggah. Program fisik akan dipantau melalui 
sistem IT. Sehingga kondisi proyek tersebut bisa diketahui 
khalayak luas, utamanya pihak-pihak terkait yang mengawasi 
jalannya proyek tersebut. Ini untuk menghindari duplikasi 
bangunan yang dipertanggungjawabkan secara ganda alias 
meminimalisasi penyimpangan anggaran. 

Bagaimana Bapak melakukan pengembangan SDM bagi 
generasi muda di Banyuwangi sehingga termotivasi untuk 
maju dan mengembangkan daerahnya?

Daerah kecil seperti kami berbeda dengan kota atau 
daerah yang sudah mapan. Setidaknya ada dua problem 
mendasar, yaitu SDM dan infrastruktur. Makanya kami kerja 
keras untuk dua problem ini. Soal SDM menjadi salah satu 
prioritas. Telah berdiri Politeknik Negeri dan Universitas 
Airlangga (Unair) kampus Banyuwangi. Di Banyuwangi sekarang 
sudah ada hampir 1000 anak muda dari 18 provinsi di Indonesia 
yang belajar di Unair kampus Banyuwangi. Kami menginisiasi 
kampus negeri ini bagian dari upaya transformasi SDM, akan 
ada iklim ilmiah, iklim riset, iklim kompetisi di dunia pendidikan, 
dan itu mendorong peningkatan kualitas SDM Banyuwangi. Kami 

dorong anak-anak muda desa berwirausaha. Jadi kami buka 
laboratorium SMK-SMK yang lengkap untuk belajar anak-anak 
muda desa. Selama ini SMK hanya untuk belajar siswanya, tapi 
sekarang kami sinergikan dengan desa, sehingga anak-anak 
muda desa didaftar dan dilatih di laboratorium, mulai dari soal 
perbengkelan, agribisnis dari pertanian sampai perikanan, 
pariwisata, dan sebagainya.

InsyaAllah tak lama lagi juga beroperasi balai latihan 
kerja (BLK) dengan 9 keahlian di Banyuwangi bersinergi dengan 
Kementerian Ketenagakerjaan, di lahan hampir 10 hektare. BLK 
yang dibangun di Banyuwangi ini tipe A atau tipe tertinggi yang 
levelnya nasional. Ada keahlian otomotif, pariwisata, pertanian, 
tekstil, TI, dan sebagainya. Pemkab Banyuwangi juga sudah 
mengucurkan Rp14,4 miliar untuk beasiswa lebih dari 700 anak 
muda Banyuwangi untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia. Tiap tahun ada kursus bahasa asing gratis berbasis 
desa, artinya penyelenggaraannya di desa-desa. Tahun lalu ada 
2.600 warga yang ikut, tahun ini kami targetkan 3.000 warga. 
Warga bisa memilih, ikut kursus bahasa Inggris, Arab, atau 
Mandarin.

Siapa tokoh inspirasi bagi Bapak?
Banyak orang yang menginspirasi saya. Saya berjumpa 

dengan Ibu Nur, Pak Samsi, Bu Wati, dan para petani buah di 
Banyuwangi lainnya yang tiap hari bangun sebelum subuh 
untuk merawat kebunnya. Dari sana saya belajar arti ketekunan 
dan muncul inspirasi untuk fasilitasi hulu ke hilirnya. Empat 
tahun lalu, ada seorang Ibu pagi-pagi datang ke rumah. Beliau 
membawa oleh-oleh pisang goreng lalu bercerita dengan 
semangat tentang anaknya yang kini bisa kuliah dengan beasiswa 
Banyuwangi Cerdas. Beliau menginspirasi saya untuk terus 
berinovasi memperluas jangkauan beasiswa Banyuwangi Cerdas. 
Dan kini yang terbaru telah diluncurkan beasiswa penyandang 
disabilitas untuk berkuliah sampai selesai.
Soal merawat kebhinnekaan, saya belajar banyak dari Gus 
Dur. Saya juga terinspirasi setelah membaca buku pemikiran 
dan biografi sejumlah tokoh, seperti Bung Karno, Bung Hatta, 
beberapa ulama besar, Sritua Arief, Amartya Sen, Stiglitz, dan 
masih banyak lagi.

Adakah pesan Bapak bagi rekan-rekan pegawai Kementerian 
Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan?

Pertama, lakukan yang terbaik di mana pun Anda 
ditugaskan. Kedua, jaga selalu persaudaraan dan pertemanan. 
Hal pertama diperlukan untuk menunjukkan tanggung jawab 
atas amanah dan tugas yang diberikan kepada kita. 
Hal kedua adalah hal wajib jika Anda ingin diterima di semua 
kalangan. Tugas, pangkat, jabatan ini kan cuma sementara, 
sedangkan pertemanan itu selamanya. Kalau Anda misalnya 
sombong saat sedang di atas atau sedang diamanahi jabatan 
tertentu, percayalah tidak akan ada yang menghampiri saat Anda 
di bawah. 
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Many years have passed since my first day working in 
the Ministry of Finance. I was assigned to an office, sharing 
a desk with another fresh graduate. Several weeks later I got 
my own desk. There was no computer on the desk, nor on my 
senior colleagues’ desk. Four computers were arranged on a 
long communal desk on the other side of the room, so whoever 
needed to use one had to come there. If all computers were 
used, we had to queue. It sounds unbelievable now, but in the old 
days, somehow we managed to get all the works done. 

Information technology was not as much part of daily life 
as it is today. Internet connection was rare, so were people who 
owned cellphone. Texting was possible by sms only, smartphone 
with internet connection was not yet in market. And if you 

asked about social media, most people would ask back: what are 
you talking about? Instagram, facebook, twitter, and the word 
“netizen” were not yet invented. 

It was time when life was simpler. When we wanted to 
keep in touch with friends, we found a place and got together. 
Grudges were shared between friends and relatives privately. 
Pictures are shown to those who understood the significance 
of the events.  When hanging out, people talked to those they 
were with, instead of relaying messages to someone miles away. 
People also seemed to have a zen-like, innate understanding 
that time and physical distance were natural boundaries to 
contacting others. Sometimes waiting until the next day (or even 
next week) was all they can do, so they just lived with it and be 
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at peace. 

Then the magic of internet showed up and suddenly we are 
connected to each other in a way we had never imagined before. 
It opened up a world where communication and information 
are limitless. We are no longer contained by time and distance. 
Have something to say? Post it on twitter. Want to show off 
your dream holiday? Get your pictures uploaded to instagram. 
Anytime, anywhere, we can keep people updated with our latest 
news. We can keep ourselves updated with others’ news. From 
a distant cousin to favorite celebrities, we can have them all at 
our fingertip. And almost overnight, the internet also changes 
the way we interract with others. Information travels fast; 
from an economic turmoil that shakes the whole continent to 
promotional event in a local grocery store. People comment on 
everything they can comment on, then other people comment 
on everything others have commented on. 

The internet changes the way people communicate 
dramatically. Now, keeping in touch with friends doesn’t always 
mean getting together, and getting together with friends doesn’t 
always mean keeping in touch with them. I am amazed at how 
quiet people now are when they gather. Everyone seems busy 
with his gadget, working on something, texting to someone, 
checking some online products, watching some video, listening 
to some musics.... anything but just being there mentally instead 
of just physically. Sometimes someone in that group says 
something and others makes short comments, nod in unison, 
then return to their gadget. 

I am only one of many people who benefit from the 
internet, and almost all sorts of information technology. They 
have helped me find long-lost friends through social media, 
accessed information from various sources around the world 
for works, studies, and even fun. I feel lucky that I live an era 
where communication are not restricted by time and distance. 
All these technologies bring the far closer. However, on the other 
side, sometimes the same technology that brings us closer can 
also keep us away from others. I remember one night when I 
had dinner in a restaurant, a family of five were seated on the 
table next to mine. I assumed they must be the father, mother, 
children, and grandfather. All of them held a gadget in their 
hand. Nobody spoke. When the food were served, they ate in 
silence, eyes glued to the notebook, i-pad, and smartphone 
in front of them. Having rare opportunity for a family dinner 
myself, I felt sorry for the precious time that just passed by. In 
the past, when there was no gadget involved, it was likely that a 
family would have chatted with each other during dinner. They 
throw jokes and banters, stories and even complaints, but they 
had real human interaction; and by ‘real’ I mean the kind of 
interaction that includes eye contact, touch, and expressive face 
– whether it was a smile or a frown (no, I’m not talking about 
e-moji). The kind of interaction that bonds us as humans. 

There were many times when I saw, and often experienced, 
the same situation, only with different groups of people. 
Teenagers sitting around a coffe table, each busy surfing the 
internet thanks to the complimentary free wi-fi.  Young adults 

sitting face to face but never looked up to see their friend’s face, 
only the screen of their gadgets. A group of friends chatted 
occassionally, with everyone frequently checking  smartphone 
for latest updates in social media. I slowly realized how 
technology has changed our way of living and interracting with 
others. How a gadget (at least one, as there is usually more) is 
always involved in human relationship, sometimes to bring the 
presence of someone far away, but sometimes also to stand 
between those who present at the moment. How normal and 
how acceptable this situation is nowadays: the situation where 
gadgets are inseparable from us human, and that their absence 
often gives us an uneasy feeling. 

Sometimes I try to rationalize this situation. People have 
works, interests, business networks, relationship, or anything 
that need urgent follow up. That’s why they always have their 
gadgets ready. Of course, people should have some situation that 
qualify as an emergency. As for other situation, I often wonder 
whether it is really an emergency, or a mere habit of checking 
gadgets. Sure, while checking, people often get inspired of 
what to do next: uploading pictures, commenting on a friend’s 
video, telling a colleague about next week’s agenda, checking 
latest news (celebrity gossip, anyone?), updating status... the 
option are limitless. The sad part is, when they are busy getting 
inspired, they often ignore the people around them. They lost 
real communication, relation, and interraction they could have 
had with family and friends, if only they had not so absorbed in 
their virtual world. I must admit that sometimes I become one of 
them. Checking gadget constantly when my family and friends 
are around, oblivious to the fact that there are real people 
waiting for me to reach out. 

It is kinda sad, actually. When I think about it, with a rather 
nostalgic memory of how we used to bond with others before 
the so-called advanced technology became a part of our life, I 
realize how important it is to embrace our loved ones when they 
are here with us in flesh and blood. We certainly do not know 
how long moment like that would last. I wish I could redeem 
the time I spent on my gadgets when I was with my family and 
friends. Our daily routine simply doesn’t allow us to meet as 
often as we’d like, yet the technology is here to stay as long as 
human civilization exists. Frankly saying, even if a gadget is not 
checked on for an hour or two, or a day or two, life will go on 
just fine anyway. 

I am grateful that we have this technology. Most of us are. 
It is just the way we keep our pace with it. Not everything from 
the ancient past is worth leaving behind. Person-to-person 
interraction is one of them. It is what define us as human; a way 
to nurture our soul and enrich our life. Let our loved ones enjoy 
our presence when we are around. Smile and laugh with them. 
Be close to them. Give our gadget a break sometimes; it will still 
be there when we are done getting together. And the technology 
that erases the boundary of time and distance? It won’t go away. 
Having said that, I think a person-to-person interraction -- with 
gadget ommitted from the picture -- is definitely worth having. 
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Manila, ibu kota negara Filipina yang mirip dengan Jakarta. 
Mulai dari ciri-ciri fisik warganya sampai kehidupan kotanya. 
Bahkan beberapa landmark kota Manila sering disamakan 
dengan landmark di Jakarta seperti Mall of Asia By The Bay 
dengan kawasan Ancol, atau Intramuros dengan Kota Tua 
Jakarta. Bahkan Quezon Memorial Circle disamakan dengan 
Lapangan Banteng tidak hanya dari tampilan fisik tetapi juga 
aktivitas didalamnya. Jika Manila memiliki Jeepney maka Jakarta 
punya angkot. Manila dan Jakarta juga sama-sama menjadi 
tujuan populer warga di negaranya untuk mencari penghidupan 
yang lebih baik. Yang membedakan Manila dan Jakarta adalah 
Manila terlebih dahulu memiliki MRT dibandingkan Jakarta. 
Kemiripan ibu kota negara bisa menjadi representasi kemiripan 
Filipina dan Indonesia secara umum. Tidak hanya mirip secara 
fisik, Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan sistem dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yaitu desentralisasi.

Filipina memiliki bentuk geografi yang serupa dengan 
Indonesia, terdiri  atas beberapa pulau yang menyebabkan 
tingginya biaya transportasi dan komunikasi. Filipina dan 
Indonesia juga memiliki jenjang pemerintahan yang bertingkat 
dari daerah hingga ke pusat. Saat ini Filipina terdiri atas 18 
region, 81 provinsi, 145 kota, 1489 kabupaten, dan 42.036 desa (di 
Filipina disebut dengan barangay). Yang membedakan jenjang 
pemerintahan di Indonesia dan Filipina adalah keberadaan 
region. Region adalah pembagian wilayah secara administratif 
yang memiliki tugas utama untuk mengatur provinsi. Sebagian 
besar kantor pemerintah pusat melakukan pelayanan melalui 
instansi vertikal di region. Kantor regional tersebut biasanya 
terletak di kota yang kemudian menjadi regional center.

Saat kewenangan masih berada di pemerintah pusat, 
Indonesia dan Filipina memiliki masalah yang sama yaitu 
pembangunan yang tidak merata antar daerah. Kedua negara 
sama-sama menerima tuntuntan dari rakyat untuk merubah 
sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak sentralistis 
dan lebih demokratis. Namun, Filipina terlebih dahulu bergerak 
menuju era desentralisasi. Pada tahun 1991 melalui  Local 
Government Code of 1991, Filipina melangkah menuju era 
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otonomi daerah. LGC of 1991 mengubah hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang 
tersebut menyerahkan kewenangan penyediaan layanan dasar 
publik kepada pemerintah daerah, penyerahan ini diikuti oleh 
perpindahan personel, aset, peralatan dan program yang 
dijalankan.

Beberapa sektor yang sebelumnya menjadi kewenangan 
pemerintah pusat dan kemudian berpindah menjadi kewenangan 
pemerintah daerah setelah berlakunya LGC tersebut antara lain 
kesehatan, jaminan sosial, lingkungan, pertanian, pendidikan, 
pariwisata, layanan telekomunikasi dan perumahan, serta 
layanan publik lainnya seperti investasi. Seperti halnya di 
Indonesia, penyerahan kewenangan ke pemerintah daerah 
disertai pula dengan peningkatan sumber-sumber keuangan 
bagi pemerintah daerah. Peningkatan sumber-sumber keuangan 
bagi pemerintah daerah di Filipina meliputi perluasan basis 
pajak daerah; memberikan dana bagi hasil sumber daya alam 
yang terdiri atas pertambangan, perikanan dan kehutanan; 
peningkatan persentase pembagian penerimaan pajak pusat 
yaitu  Internal Revenue Allotments (IRA), dari yang sebelumnya 
11 % menjadi 40 %. Undang-undang ini juga memberikan ruang 
bagi pemerintah daerah untuk menghasilan penerimaan daerah 
dari pungutan lokal.

 Kisah-kisah sukses di tingkat lokal mewarnai 
pelaksanaan desentralisasi di Filipina. Pemerintah daerah 
mampu melahirkan inovasi dan kreasi dalam memberikan 
pelayanan publik. Akan tetapi, penerapan desentralisasi di 
Filipina juga menimbulkan permasalahan dan tantangan 
tersendiri. Mulai dari kurangnya sumber daya dan kemampuan 
dari pemerintah daerah untuk melanjutkan atau pelaksanakan 
program yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat 
dan ketidakmampuan menghadapi perubahan dengan adanya 
desentralisasi. Oleh karena itu, seperti di Indonesia, pelaksanaan 
desentralisasi menjadi perdebatan tersendiri di berbagai 
kalangan. Apakah desentralisasi merupakan sistem yang tepat? 
Apakah pemerintah daerah mampu dan siap menjalankan sistem 
desentralisasi? 
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Resensi   

“Apa yang kau tanam, itu pula yang kau tuai. Begitulah yang 
terjadi pada Sampuraga. Berkat keuletan dan kejujuran 
yang selalu diajarkan oleh sang Ibu, Sampuraga mendapat 
kepercayaan dari Majikannya”

“Bak makan buah simalakama, ingin ia membali waktu, 
lalu menghapus permintaanya akan Nuri Pandai Bicara. Ia 
juga menyesal telah memberi ijin kepada kekasihnya itu 
pergi berlayar. Namun, di sisi lain, penghianatan tetaplah 
sebuah kejahatan. Tak ada kesalahan yang lebih besar dalam 
percintaan selain beralihnya hati kepada hati yang lain.”

Pernahkah mendengar cerita tentang Mentiko Betuah?. 
Cerita ini memang tidak sepopuler cerita tentang Malin 
Kundang atau Tangkuban Perahu. Akan tetapi, cerita ini juga 
merupakan bagian dari keragaman legenda di Indonesia 
yang disampaikan dari lisan ke lisan. Indonesia tidak hanya 
kaya akan masakan, tarian, atau lagu. Akan tetapi, Indonesia 
juga kaya akan legenda rakyat dengan latar dan warna cerita 
yang beragam. Sayangnya, tidak semua cerita-cerita yang 
sarat akan pesan moral dan kearifan lokal ini terawat dengan 
baik, bahkan banyak cerita rakyat tidak diketahui dan mulai 
dilupakan.

Buku Indonesia Bercerita berupaya mengangkat kembali 
cerita-cerita Nusantara yang selama ini tidak dikenal atau 
beranjak dilupakan. Cerita-cerita rakyat yang menarik ini 
tersebar diseluruh penjuru Negeri. Dengan membaca buku 
ini, pembaca diajak berkeliling Indoensia dari ujung barat 
sampai ujung timur untuk menjelajahi dan mengangkat kisah-
kisah yang terlupakan dalam 41 legenda rakyat. Tidak hanya 
menarik, cerita-cerita yang disajikan penuh dengan pesan 

moral, etika, spiritualitas, dan tentunya  kearifan lokal.

Seperti cerita tentang Mentiko Betuah, legenda rakyat 
dari Aceh yang kemudian dimitoskan menjadi asal mula 
pertengkaran anjing, kucing, dan tikus. Kisah ini bermula 
dari keinginan raja dan permaisuri Kerajaan Simelue, Aceh 
untuk mendapat momongan. Segala daya, upaya dan doa 
dilakukan agar mereka dikaruniai anak. Singkat cerita, 
raja dan permaisuri berhasil mendapatkan putra bernama 
Rohib. Rohib tumbuh sebagai anak yang malas dan manja, 
sehingga raja memberinya sekantung uang dan menyuruhnya 
berdagang.

Suatu hari, Rohib menolong hewan yang hampir dibunuh 
beberapa orang. Rohib menukarnya dengan seluruh uang 
yang dia punya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah 
menyelamatkan penghuni hutan, ular memberi pusaka 
bernama mentiko betuah kepada Rohib. Pusaka ini bisa 
mengabulkan segala permintaan Rohib. Karena takut 
kehilangan mentiko betuahnya, dia pergi ke tukang cincin 
yang ternyata menipunya. Ular raksasa kemudian menyuruh 
anjing, kucing, dan tikus menemukan mentiko itu.Di sinilah 
kemudian  permusuhan anjing, kucing dan tikus bermula. 
Tikus berbuat licik untuk mendapatkan hadiah dari  Rohib. 
Dari kisah ini, pembaca dapat memperoleh banyak pesan 
moral seperti berdoa, menolong, berusaha keras, dan belas 
kasihan serta beberapa hal tidak baik yang bisa dijadikan 
pelajaran.

Selain kisah tentang mentiko betuah, dalam buku ini ada 
kisah lain seperti Legenda Putri Hijau dan Meriam Puntung, 
Piso Sualim, Sampuraga yang ketiganya berasal dari 
Sumatera Utara. Kemudian ada kisah tentang Gandoriah 
dari Sumatera Barat, Dang Gedunai dari Jambi, Bujang Katak 
dan Dayang Bungsu dari Bangka Belitung, Dua Putri Cahaya 
dari Lampung, dan 33 legenda rakyat lain yang berasal dari 
seluruh penjuru Nusantara. 

Setiap kisah pada buku ini bekisar antara 7 sampai dengan 17 
halaman sehingga untuk 41 kisah, tebal buku ini mencapai 532 
halaman. Dengan cerita setiap kisah yang panjang pembaca  
akan mendapatkan detail ada setiap kisahnya. Pembaca 
akan dibawa oleh penulis untuk berimajinasi dalam  suasana 
yang berbeda sesuai dengan latar setiap kisah. Walaupun 
jalan cerita setiap legenda cukup panjang, penulis berhasil 
membuat pembaca tidpak merasa bosan. Penerbit telihat 
tidak berusaha mengejar jumlah cerita fantastis, tetapi 
meninginkan detail yang berkualitas pada setiap kisah. 

Buku ini cocok untuk semua kalangan. Mulai dari anak 
sekolah hingga orang tua. Buku ini dapat diberikan kepada 
anak-anak sebagai bahan bacaan yang variatif. Anak tidak 
hanya disuguhkan dengan legenda rakyat yang itu-itu saja. 
Anak dibawa untuk menjelajahi keragaman budaya Indoensia 
dari sudut pandang yang berbeda. Bagi orang tua, buku 
ini bisa menjadi referensi dongeng ke pada anak yang bisa 
dibacakan pada saat senggang atau sebelum tidur.
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 Jalan-Jalan

Kota sejuk yang berada di antara Gunung Marapi 

dan Gunung Singgalang ini merupakan salah satu pusat 

pemerintahan pada masa kolonial Belanda di wilayah Sumatera. 

Dengan perannya yang strategis inilah Belanda memiliki 

kepentingan untuk dapat mempertahankan Bukittinggi selama 

terjadi Perang Paderi. Alasan tersebut mendorong Belanda 

membangun Benteng Fort de Kock di Bukittinggi pada tahun 

1825 setelah sebelumnya membangun Benteng Fort van der 

Capellen di Batusangkar. Basis perlawanan kaum Paderi saat itu 

memang berpusat di Bukittinggi dan Batusangkar.

Keberhasilan pasukan Belanda menguasai Bukittinggi dalam 

waktu yang cukup lama membuat Ratu Belanda merasa perlu 

memberikan imbalan kepada mereka. Maka dikirimlah hadiah 

istimewa berupa jam mekanik raksasa langsung dari Rotterdam. 

Lalu dibangun menara dengan biaya fantastis untuk meletakkan 

jam ini sebagai simbol kejayaan Belanda masa itu. Sekarang 

kita mengenal menara jam itu sebagai Jam Gadang. Jam dengan 

mesin mekanik seperti ini hanya ada dua di dunia, Jam Gadang di 

Bukittinggi dan Big Ben di London.

Menara Jam Gadang berada di pusat kota sekaligus pusat 

keramaian. Bentuk arsitektur Jam Gadang yang kita kenal saat 

ini berbeda dengan bentuk asli ketika pertama dibangun. Ketika 

awal dibangun, atap Jam Gadang berbentuk bulat dan dilengkapi 

penunjuk arah berupa patung ayam jago yang menghadap ke 

timur, khas arsitektur gaya Eropa. Saat Jepang mengambil alih 

kekuasaan, bentuk atap Jam Gadang dirombak dan dibangun 

menyerupai klentheng, rumah ibadah Kong Hu Chu. Barulah 

setelah Indonesia merdeka, atap Jam Gadang diubah menjadi 

bentuk atap gonjong. Bentuk atap melengkung dengan ujung 

lancip sebagai identitas Minangkabau.

Situs bersejarah lainnya yang ada di Bukittinggi adalah 

Gua Jepang. Strategi bertahan dengan membuat gua bawah 

tanah semacam ini memang model khas tentara Jepang. Tenaga 

romusha yang dikerahkan menggali tanah dan membangun 

bunker ini sengaja didatangkan dari Jawa, Kalimantan, dan 

Sulawesi untuk menjaga kerahasiaan gua ini dari penduduk lokal. 

Teknik konstruksi yang digunakan Jepang cukup unik, dinding 

gua dilapisi jenis tanah yang jika terkena air justru membuat 

Oleh
Meiliana Eka

Bukittinggi tidak bisa dipisahkan dari perjalanan 

panjang sejarah Indonesia. Ada banyak tempat, tokoh, 

dan peristiwa penting yang menyusun rangkaian utuh 

sejarah republik ini. Mengunjungi Bukittinggi adalah 

saat yang tepat untuk mengingat kembali jejak yang 

tertinggal itu.
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Jalan-Jalan 
dinding semakin kokoh.

Dengan panjang keseluruhan mencapai 1400 meter, gua 

ini dilengkapi ruang pengintaian, ruang amunisi, ruang sidang, 

gudang senjata, dan dapur. Jepang dapat memaksimalkan fungsi 

gua ini untuk bertahan sekaligus menyerang.

Gua Jepang yang berada di seberang Ngarai Sianok 

ini dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Setelah 

direhabilitasi, gua bawah tanah tersebut dibuka untuk umum dan 

menjadi salah satu andalan wisata Bukittinggi. Dasar gua dilapisi 

paving block dan dilengkapi lampu penerangan di sepanjang 

jalur sehingga pengunjung dapat lebih nyaman menjelajahi gua. 

Dinding gua masih dipertahankan dalam bentuk bentuk aslinya 

yang berupa tanah agar pengunjung masih bisa mendapatkan 

sensasi yang sama dengan kondisi gua pada jaman penjajahan. 

Bilik-bilik di dalam gua diberi keterangan berupa papan kecil 

yang menjelaskan fungsi bilik tersebut. Di pintu masuk gua, 

terpampang denah lengkap dengan keterangan rute dan arah. 

Sebelum masuk ada baiknya sejenak menyimak peta tersebut 

agar tidak tersesat saat menjelajah gua.

Salah seorang pendiri republik ini, Muhammad Hatta, 

adalah putera asli Bukittinggi. Hatta tumbuh dan dibesarkan 

di lingkungan religius yang memiliki karakter kuat ala orang 

Minang. Dasar kepribadian inilah yang membentuk kualitas diri 

seorang Hatta selama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Selama kuliah dan berjuang di Belanda maupun saat dikirim ke 

pengasingan di Digul dan Banda Neira, Hatta dikenal tegas dan 

berani melawan. Hingga akhirnya kemerdekaan republik ini 

diproklamirkan, kita semua mengakui peran besar Hatta bagi 

Indonesia.

Di salah satu sudut kota, kita dapat menjumpai rumah 

keluarga Hatta. Di rumah inilah Hatta dilahirkan dan melewatkan 

masa kecilnya. Rumah kayu ini terdiri dari dua lantai. Di lantai 

bawah ada kamar milik kakek dan nenek Hatta serta ruang tamu 

yang cukup luas. Sementara di lantai atas ada kamar saudari-

saudari Hatta. Sebagaimana lazimnya anak laki-laki di keluarga 

Minang, Hatta tidak memiliki tempat di rumah utama. Kamar 

Hatta ada di belakang, terpisah dari bangunan utama. Di kamar 

Hatta tersimpan sebuah sepeda onthel.

Saat ini Rumah Hatta dikelola oleh kerabat Hatta bersama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi. Rumah 

tersebut dibuka untuk umum setiap hari mulai pukul 08.00. 

Pengunjung dapat melihat banyak memorabilia di rumah yang 

sekaligus berfungsi seperti museum pribadi tentang Hatta. 

Suasana rumah yang adem dan nyaman membuat pengunjung 

betah berlama-lama belajar sejarah di sini.

Ada banyak serpihan sejarah tentang republik ini yang 

tersimpan di Bukittinggi. Bahwa kota ini pernah menjadi 

ibukota sementara Indonesia misalnya. Berkunjung ke sini 

adalah cara yang seru untuk belajar sejarah. Jejak-jejak yang 

tersebar di berbagai tempat di Bukittinggi menumbuhkan 

ketertarikan saya untuk menikmati sejarah. Lebih jauh lagi, 

sejarah akan menjadi pengingat bagi kita bahwa Indonesia 

adalah bangsa yang besar.
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 Renungan

Coba kita buat survei sederhana. Lemparkan satu 
pertanyaan kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita 
sendiri. “Apa yang membuat Anda tenang dan selalu senang?”. 
Kira-kira apa saja ya jawabannya? Apapun jawaban yang bisa kita 
reka melulu terkait dengan duniawi, seperti sehat, ganteng atau 
cantik, kaya, rumah mewah, uang banyak, dan sebangsanya.

Tidak percaya? Coba saja tengok ke sekitar, orang rela pergi 
meninggalkan rumah bahkan sebelum matahari menampakkan 
diri dan kembali saat seisi rumah mulai terlelap. Untuk yang 
berniat sesuap nasi atau guna memenuhi kebutuhan hidup tentu 
lumrah. Namun, bagaimana kalau niatnya demi segenggam 
berlian? Jika kondisi pulang pergi seperti tadi dilandaskan karena 
tanggungjawab, pasti sangatlah luar biasa, bukan hal yang muskil 
alasannya agar naik pangkat atau jabatan. Sangat mungkin 
karena hobi kerja (workalcholick)  atau yang ekstrim adalah 
sebagai upaya pemenuhan tuntutan anak bini yang berlebihan. 
Ada orang yang sibuk bekerja demi menghidupi dirinya, 
keluarganya, dan keluarga lainnya yang membutuhkan uluran 
tangan. Banyak yang melakukannya demi untuk diri sendiri, 
serakah, tidak ingin berbagi, jika perlu dengan cara yang licik, 
menipu, dan menyakiti lawan bahkan kawan. Melihat itu semua 
wajar jika tergumamkan tanya, “Di mana tenangnya?”

Pagi ini saya bertemu dengan tetangga yang mapan dengan 
wajah lelah diiringi senyuman tulus. Bapak itu adalah seorang 
direktur di instansi pemerintah. Dua langkah terayun di sebelah 
kanan terlewati rumah tetangga biasa-biasa saja, Bude biasa 
disebut, menyapanya sangat menyenangkan: “Semangat Bude!”. 
Semangat bahu-membahu dengan suaminya untuk berjualan 
makanan. Langkah berikutnya membawa ke depan sebuah toko 
milik keturunan Tionghoa, di sebelah kanan Oma akan menyapa 
sebelum di sapa sembari melambaikan tangan dan melebarkan 
senyuman: “jalan Non?”. Di sebelah kanan Koh Ajin teriak sambil 
menganggukkan kepalanya: “Woi!”. Khas beliau menunjukkan 
keramahan. Pintu yang lain masih tertutup larut dalam tugas 
keseharian. Di hadapan berjalan seorang ibu tua memakai kain 
dan kebaya dilengkapi caping di kepala, membawa ceret dan 
tampah. Senyum merekah seraya bertanya: “Berangkat Bu..”. 
Asyik mengobrol sepanjang jalan. Di depan kantor polisi kami 
berpisah, si ibu hendak berjualan di pasar. 

Menunggu mobil jemputan kantor tidak terasa lama karena 

ditemani Pak Ojek yang selalu ceria, selalu berdoa semoga mobil 
jemputan tidak lewat kali ini agar ojeknya mendapat disewa. 
Begitu tenang suasana pagi hari, begitu senang melihat dan 
merasakan senyuman mereka.

Di kantor hari ini ada pelantikan pejabat baru. Hati 
ini turut senang melihat teman-teman yang mendapatkan 
promosi jabatan. Di antara hiruk pikuk kegembiraan sekelebat 
tampak raut wajah yang tersenyum dengan tenang setenang 
suasana pagiku. Seperti tersengat aliran listrik otakku tergelitik 
mengembarakan tanya. ”Ooooo wajah itu...mengapa namanya 
tidak disebutkan tadi ya?” Namun, kembara tanya menguap di 
antara ramai suasana. Pada beberapa kesempatan di beberapa 
rapat kami bertemu, bekerja seperti biasa, sama semangatnya 
tidak ada yang menurun. Bukan kali pertama nama Bapak 
tersebut tidak dibacakan dalam setiap kesempatan pelantikan, 
namanya masyur di antara rekan kerja, belau orang yang mudah 
membagi ilmu, ringan membantu, dan bertanggungjawab pada 
tugas yang diembannya. Mengapa tetap tenang ya, dan mengapa 
senantiasa senang? Sikapnya sama dengan wajah-wajah yang 
kutemui di pagi hari.

Tidak terlalu penting isi obrolanku dengan para pemilik 
wajah yang tenang dan senang tersebut untuk diungkap, yang 
perlu adalah pelajaran apa yang bisa kupetik. Masya Allah, luar 
biasa alasannya. Yang utama dari semuanya adalah bersyukur 
karena Allah. Jika belum dicukupi kebutuhan mungkin harus 
bekerja lebih keras. Sesuaikan semuanya dengan keadaan, ikhlas, 
karena Allah menyimpan sisanya rizki kita untuk di akhirat sana. 
Jika lelah, istirahat saja dulu, karena tubuh kita juga puya hak 
untuk itu. Apa yang dikejar? Tidak ada. Tenang saja, kalo sudah 
milik tidak akan kemana, kata Oma. Jadi urutannya adalah, jika 
kita bersyukur maka hidup akan dapat dijalani dengan tenang 
tidak kemerungsung. Jika kita tenang maka rasa senang akan 
selalu hadir menghiasi raut wajah dan hati kita.

Bicara soal tenang dan senang ini mengingatkan diri 
pada ibunda tercinta. Sesampai di rumah, karena waktu pula 
ibu telah berada di peraduannya. Perlahan membuka pintu 
khawatir lelapnya terganggu. Mengintip wajah pias menahan 
sakit yang membujur di kasur. Tak sengaja menjatuhkan 
sesuatu membuatnya bangun dan sontak tersenyum. Duh ibu, 
ditutupi segala rasa deritanya, selalu tenang dan senang yang 
ditampakkan. 

Ya, setiap kita telah diberi peran masing-masing oleh 
Yang Maha Kuasa. Apakah setiap orang harus menjadi kaya, 
atau sebaliknya apakah semua orang seharusnya miskin. Setiap 
kita hendaknya menjalani peran dengan sebaik-baiknya, agar 
tercipta harmoni kehidupan yang indah. Bagaimana jika tidak 
ada Pak Ojek, sementara jemputan sedang off. Pada kawan akan 
disampaikan “Jika jabatan itu tertulis untukmu...tenang saja, 
nanti akan indah pada waktunya”.  

Tenang saja, waktu tidak bisa dihentikan, ajal akan datang. 
Semua akan tiba pada waktunya, jangan diambil sebelum 
waktunya, jangan diambil dengan cara yang salah. Biarkan saja... 
Jika kita tenang, Insyaallah senantiasa senang dan bersyukur atas 
apa yang ada pada diri kita.

Jika Tenang,
Senantiasa Senang

Oleh Siti Mulyanah
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