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MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Yeni Irawan
Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan  otonomi daerah, pemerintah daerah masih
menghadapi tantangan besar. Pemahaman yang minim dari aparatur pemerintah daerah
sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi masih terjadi semua lini dalam
pemerintahan. Sehingga otonomi daerah belum mampu menjawab permasalahan yang selama
ini terjadi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik akan
pentingnya partisipasi dalam mewujudkan lahirnya kebijakan daerah dalam rangka
mewujudkan otonomi daerah. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan otonomi daerah
adalah di miliki aparatur pemerintah daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur
pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri.
Masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi setiap kebijakan yang diberlakukan, karena
masyarakat sesungguhnya adalah pelaku utama, dan memiliki kepentingan terbesar dari setiap
kebijakan. Sesuatu yang mustahil jika suatu kebijakan berhasil tanpa melibatkan masyarakat.
Persoalannya adalah seberapa jauh perlunya menyertakan masyarakat dalam suatu kebijakan
serta bagaimana membangun partisipasi aktif dari suatu masyarakat. Dalam fase otonomi
daerah muncul paradigma reinventing government dan good governance bukan hanya
memicu tampilnya konsep otonomi, partisipasi, efisiensi dan pelayanan publik, tetapi juga
memicu tampilnya jejaring kebijakan, Good governance memiliki 3 pilar yaitu: (1)
Pemerintah, (2) Masyarakat, (3) Swasta. Jaring kebijakan yang terbentuk antara tiga pilar ini
akan semakin memperkuat pelaksanaan Good Governance di tanah air.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Partisipasi Publik, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan

pelaksanaan  otonomi daerah, pemerintah
daerah masih menghadapi tantangan besar.
Pemahaman yang minim dari aparatur
pemerintah daerah sebagai kunci untuk
keberhasilan pelaksanaan otonomi masih
terjadi semua lini dalam pemerintahan.
Sehingga otonomi daerah belum mampu
menjawab permasalahan yang selama ini
terjadi.

Dorongan keterlibatan masyarakat
guna merumuskan kebijakan publik yang
demokratis juga belum mampu
memberikan solusi dalam pemecahan
masalah yang sedang dihadapi. Namun
demikian untuk menjaga eksistensi dan

keberlangsungan bernegara berbagai upaya
harus terus dilakukan. Mulai dari
peningkatan kualitas aparatur
pemerintahan daerah, sampai pada
melahirkan kesadaran masyarakat sehingga
pelaksanaan otonomi daerah benar-benar
dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman kepada publik
akan pentingnya partisipasi dalam
mewujudkan lahirnya kebijakan daerah
dalam rangka mewujudkan otonomi
daerah.  Kebijakan publik yang unggul
mulai dari perumusan kebijakan,
implementasi dan penilaian (input-proses-
output) tentunya akan melahirkan sebuah
pemerintahan daerah yang unggul dan
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mampu memberikan pelayanan yang prima
bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Perumusan kebijakan Publik

Perumusan masalah merupakan
kegiatan awal harus dilakukan oleh
pembuat kebijakan. Masalah harus
dirumuskan dengan sejelas mungkin, tepat
dan benar. Kesalahan dalam merumuskan
masalah akan berakibat pada kesalahan
dalam menentukan alternatif kebijakan
guna mengatasi masalah tersebut.

Menurut Haryati (2006) perumusan
masalah dalam kebijakan publik dapat
dipandang sebagai proses yang paling
tidak terdiri atas tiga tahap yang berbeda
tetapi saling bergantung, meliputi:
konseptualisasi masalah, spesifikasi
masalah dan pengenalan masalah.
Meskipun menurut Haryati proses
perumusan masalah kebijakan dapat
dimulai dari tahap manapun dari ke tiga
tahap tersebut, namun suatu prasyarat awal
dalam perumusan masalah kebijakan
publik, yaitu pengenalan atau menyadari
keberadaan situasi permasalahan
(problematic situation), yang idealnya
harus didahulukan.

Untuk bergerak dari situasi yang
terjadi ke masalah substantif, pembuat
kebijakan harus mampu mendefinisikan
suatu kondisi menurut konsep dasarnya.
Adanya pengaruhnya kepentingan dari
kelompok tertentu, elit dan strata sosial
lain. Pemilihan kerangka kerja
konsepsional perlu disesuaikan dengan
komitmen sosial yang kuat dan
berkembang dalam masyarakat. Untuk
memberikan gambaran bahwa suatu
masalah, baru akan menjadi masalah
kebijakan, bila masalah tersebut dapat
membangkitkan niat orang banyak untuk
melakukan tindakan untuk menyelesaikan
masalah.

Banyak sekali program-program atau
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan
dengan tanpa terlebih dahulu
mengidentifikasi dan merumuskannya
secara jelas, sehingga tidak dapat diproses
menjadi kebijakan publik.

2. Otonomi Daerah

Demikian juga halnya dengan
otonomi daerah, harus didefinisikan tidak
saja berdasarkan perspektif state, tetapi
juga berdasarkan perspektif society. Lebih
spesifiknya, dari sisi kepentingan state,
otonomi daerah harus didefinisikan sebagai
a freedom which is assumed by a local
government in both making and
implementing itw own decisions
(Mawhood, 1987). Hal ini, pada konteks
Indonesia selama ini, lebih populer
dimaknai sebagai hak, wewenang, dan
tanggung jawab pemerintah daerah untuk
mengatur rumah tangganya sendiri.

Sejak diberlakukannya paket
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintah Daerah, yang
bahwasannya otonomi daerah dapat
membawa perubahan positif di daerah
dalam hal kewenangan daerah untuk
mengatur diri sendiri. Kewenangan ini
menjadi sebuah impian karena sistem
pemerintahan yang sentralistik cenderung
menempatkan daerah sebagai pelaku
pembangunan yang tidak begitu penting
atau pinggiran. Dengan kewenangan
tersebut tampaknya banyak daerah yang
optimis bakal bisa mengubah keadaan
yang tidak menguntungkan tersebut.

Akan tetapi apakah di tengah-tengah
optimisme, rasa kekhawatiran bahwa
otonomi daerah juga akan menimbulkan
beberapa persoalan yang akan
menyulitkan upaya daerah untuk
mensejahterakan rakyatnya. Masalah-
masalah yang dihadapi tersebut antara lain
:

1. Adanya eksploitasi pendapatan
daerah
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2. Pemahaman terhadap konsep
desentralisasi dan otonomi daerah
yang belum mantap

3. Penyediaan aturan pelaksanaan
otonomi daerah yang belum
memadai

4. Kondisi SDM aparatur
pemerintahan yang belum
menunjang sepenuhnya
pelaksanaan otonomi daerah

5. Meningkatnya korupsi di daerah

6. Adanya potensi munculnya
konflik antar daerah.

a. Aparatur pemerintah daerah
Salah satu faktor penting dalam

mewujudkan otonomi daerah adalah di
miliki aparatur pemerintah daerah
tersendiri yang terpisah dengan
aparatur pemerintah pusat yang
mampu menyelenggarakan urusan-
urusan rumah tangganya sendiri.
Kualitas aparatur pemerintah yang
kurang memadai sehingga dapat
menghambat proses penyelenggaraan
otonomi daerah. Masih rendahnya
kualitas aparatur, dapat disebabkan
oleh: perekrutan yang belum tepat,
tingkat pendidikan yang tidak
memadai, pola pembinaan karir yang
belum mempunyai aturan yang jelas
dan pasti, sehingga mempengaruhi
terhadap semangat dan budaya kerja.

Penempatan pada suatu jabatan
banyak dipengaruhi oleh
pertimbangan like and dislike, tidak
memposisikan pada the right man on
the right place, bahkan tidak
didasarkan kepada kompetensi
seseorang. Untuk meningkatkan
kemampuan aparatur pemerintah
daerah perlu melakukan kegiatan
seperti: peningkatan pendidikan,
pengalaman berorganisasi, pelatihan,
kursus dan sebagainya. Perlu diingat
untuk pembinaan aparatur yang

profesional tidak hanya melalui
pendidikan atau latihan, tetapi
memberi kesempatan untuk mendapat
jabatan atau pekerjaan kepada aparat
yang telah memiliki profesi dibidang
tugas tertentu.

Dalam menempatkan
seseorang pada jabatan harus
dipertimbangkan betul tentang
profesinya dan melalui suatu seleksi
(kompetansi, mental, dan kesehatan).
Pola reward and punishment
ditegakkan secara adil dan profesional,
sehingga tidak terkesan diskriminatif.
Pola pembinaan karir para aparatur
hendaknya ditetapkan secara jelas
dengan suatu peraturan perundangan-
undangan, sehingga aturan ini akan
menjadi pedoman dalam pembinaan
aparatur di daerah.

b. Masyarakat

Dari sisi kepentingan
pemerintah daerah, tujuan pertama
desentralisasi adalah untuk
mewujudkan political equality.
Melalui pelaksanaan desentralisasi
diharapkan akan lebih membuka
kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas
politik di tingkat lokal. Masyarakat di
daerah, tulis Smith (1985: 24), dapat
dengan elegan mempraktikkan bentuk-
bentuk partisipasi politik, misalnya
menjadi anggota partai politik dan
kelompok kepentingan, mendapatkan
kebebasan mengekspresikan
kepentingan, dan aktif dalam proses
pengambilan kebijakan.

Masyarakat menjadi salah satu
faktor penting bagi setiap kebijakan
yang diberlakukan, karena masyarakat
sesungguhnya adalah pelaku utama,
dan memiliki kepentingan terbesar
dari setiap kebijakan. Sesuatu yang
mustahil jika suatu kebijakan berhasil
tanpa melibatkan masyarakat.
Persoalannya adalah seberapa jauh
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perlunya menyertakan masyarakat
dalam suatu kebijakan serta
bagaimana membangun partisipasi
aktif dari suatu masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu
kita kemukakan di sini berkaitan
dengan partisipasi masyarakat dalam
proses kebijakan publik. Pertama,
bagaimana bentuk partisipasi aktif
yang diberikan masyarakat. Kedua,
perlunya aturan yang jelas dan tegas
akan tindak lanjut dari patisipasi
tersebut. Dan yang ketiga, adanya
keinginan/dorongan  dari pembuat
kebijkan untuk memberikan
pamahaman kepada masyarakat.
Sehingga permasalahan yang selama
kini yang terjadi  seperti kebijakan
yang tidak berorientasi masyarakat
tidak terulang lagi. Dan yang
terpenting setiap kebijakan yang lahir
akan mendapat dukungan yang kuat
dari masyarakat.

3. Kebijakan Publik dalam Otonomi
Daerah

Desentralisasi sebagai salah satu
bentuk dari demokrasi yang telah
mengarahkan kedaulatan menjadi lebih
dekat dengan publik. Visi inilah
sebenarnya yang hendak diemban dalam
Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah. Dengan
undang-undang tersebut seharusnya
peluang publik didaerah untuk mengakses,
berpartisipasi dan mengontrol sebuah
kebijakan menjadi terbuka lebar. Kalau
dahulu daerah tidak mempunyai hak untuk
mengatur dan semua berada pada
pemerintah pusat. Dengan adanya undang-
undang ini, segala keputusan dalam proses
pembangunan diberi wewenang penuh
kepada daerah untuk mengelola, mengatur,
membuat kebijakan dengan memberi ruang
publik yang lebih luas sehingga
masyarakat lebih mampu untuk
mengontrol jalannya proses kebijakan.

Wahab (2006), menjelaskan bahwa
semakin jauh posisi masyarakat dengan
pemerintah, maka masyarakat akan
semakin kesulitan untuk mengetahui
kebijakan, namun sebaliknya ketika posisi
masyarakat dekat dengan pemerintah maka
peluang untuk mengawasi, mengontrol
proses kebijakan semakin besar.

Melihat latar belakang pemikiran
tentang penyelanggaraan otonomi daerah
yang ditekankan pada dua aspek yaitu:

(1) Menciptakan ruang/ peluang bagi
masyarakat untuk
mengembangkan dirinya.

(2) Mengupayakan pemberdayaan
masyarakat agar mampu
memanfaatkan ruang/ peluang
yang tercipta, pemikiran diatas
adalah merupakan prinsip dasar
kemandirian lokal.

Otonomi daerah yang berkarakter
desentralistik sebenarnya adalah wajah
baru sistem pemerintahan Indonesia
menuju penyelenggaraan pemerintahan
yang demokratis. Proses transisi demokrasi
dan desentralisasi pada gilirannya akan
berimplikasi pada signifikansi terhadap
kebijakan publik. Dalam arti, seiring
dengan proses demokratisasi dan
desentralisasi, kebijakan publik mestinya
lebih berbasis kepentingan publik, atau
lebih mampu menjawab kepentingan
publik, yang akan bermuara pada upaya
peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat, menuju tercapainya cita-cita
bangsa. Ini dapat berpeluang terjadi
setidaknya karena dua pertimbangan:

1. Seiring proses demokratisasi,
mestinya terjadi peningkatan
komitmen pembuat kebijakan
publik untuk mengakomodasi

kepentingan publik dalam
kebijakan publik.

2. Seiring desentralisasi, kebijakan
publik dirumuskan oleh pembuat
kebijakan tingkat lokal, yang
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asumsinya lebih memahami
kepentingan dan kebutuhan publik,
sekaligus juga mengetahui potensi
sumber daya yang ada di daerahnya
masing-masing. Jadi tantangan
paling krusial di era sekarang ini
terkait dengan kebijakan publik
adalah bagaimana kebijakan publik
lebih mampu mengakomodasi
berbagai kepentingan publik. Untuk
selanjutnya melalui kebijakan
publik kebutuhan masyarakat akan
lebih terpenuhi ditengah-tengah
keterbatasan sumber daya yang
tersedia.

Untuk memadukan otonomi daerah
dengan kebijakan publik haruslah
dibarengi dengan kesungguhan para
pejabat pemerintah untuk memberdayakan
keterlibatan secara aktif masyarakat dalam
pengambilan pembuatan kebijakan.

Dalam fase otonomi daerah muncul
paradigma reinventing government dan
good governance bukan hanya memicu
tampilnya konsep otonomi, partisipasi,
efisiensi dan pelayanan publik, tetapi juga
memicu tampilnya jejaring kebijakan,
Good governance memiliki 3 pilar yaitu:

1) Pemerintah,

2) Masyarakat,

3) Swasta.

Jaring kebijakan yang terbentuk
antara tiga pilar ini akan semakin
memperkuat pelaksanaan Good
Governance di tanah air.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa
otonomi daerah akan membawa perubahan
positif di daerah dalam hal kewenangan
daerah untuk mengatur diri sendiri
Otonomi daerah yang berkarakter
desentralistik sebenarnya adalah wajah
baru sistem pemerintahan Indonesia

menuju penyelengaran pemerintahan yang
demokratis.

Akan tetapi apakah di tengah-tengah
optimisme itu tidak terbersit kekhawatiran
bahwa otonomi daerah juga akan
menimbulkan beberapa persoalan yang
akan menyulitkan upaya daerah untuk
memajukan rakyatnya. Masalah-masalah
tersebut antara lain: (1). adanya
eksploitasi pendapatan daerah,
(2). pemahaman terhadap konsep
desentralisasi dan otonomi daerah yang
belum mantap, (3). penyediaan aturan
pelaksanaan otonomi daerah yang belum
memadai, (4). kondisi SDM aparatur
pemerintahan yang belum menunjang
sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah,
(5). meningkatnya korupsi di Daerah, dan
(6). adanya potensi munculnya konflik
antar daerah.

Otonomi daerah telah membuka
ruang positif dan hubungan antara
pemerintah daerah sebagai pelaksana
otonomi daerah dengan masyarakat
sebagai penerimaan manfaat.  Sebuah
kebijakan seharusnya dirumuskan bersama
antara pemerintah dan masyarakat.
Sehingga akan lahir kebijakan akan
mampu menjawab permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat.
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