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Kata Pengantar

P
emberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan 

untuk mempercapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat seperti halnya dalam upaya pemerintah untuk 

menanggulangi masalah sosial. Walaupun Indonesia menganut 

prinsip negara kesatuan di mana pusat kekuasaan berada pada 

pemerintah pusat, namun dengan menyadari keberagaman yang 

dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi 

maupun budaya, dan dengan diberlakukannya kebijakan ini 

tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial seperti 

halnya anak terlantar (neglected) tentunya dapat berjalan baik. 

Era otonomi daerah membutuhkan  penguatan kelembagaan 

sosial lokal sebagai modal sosial pembangunan kesejahteraan 

sosial yang dilakukan melalui sejumlah strategi pemberdayaan. 

Strategi ini merupakan upaya yang diarahkan langsung pada 

akar persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan 
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berbagai kelembagaan sosial lokal yang diduga dapat menjadi 

faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

kesejahteraan sosial di daerah.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang tentunya 

juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas 

hidup bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, 

artinya bahwa pemerintah secara berkesinambungan 

diharapkan dapat melaksanakan berbagai program untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Mewujudkan 

hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya institusi 

pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat apalagi 

dalam konteks otonomi daerah yang menekankan keterlibatan 

penuh aktor lokal. Implementasi kebijakan desentralisasi 

pada dasarnya terkandung upaya pemerintah daerah dalam 

melakukan pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti 

kemampuan institusi tersebut untuk mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan dinamika tuntutan 

kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi pemberdayaan merupakan upaya yang diarahkan 

langsung pada akar persoalannya, yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan berbagai kelembagaan sosial lokal yang diduga 

dapat menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Masalah sosial 

yang terkait dengan keterlantaran anak merupakan fenomena 

sosial yang tidak dapat dihindari keberadaannya dalam 

kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada 
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di daerah perkotaan, di mana salah satu faktor dominan yang 

akan mempengaruhi perkembangan masalah sosial tersebut 

adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia tentunya 

akan berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi 

dari daerah pedesaan menuju kota, sehingga terjadi kepadatan 

penduduk dan daerah kumuh yang menjadi pemukiman para 

urban tersebut. 

Keterlantaran (neglected) adalah fenomena sosial yang 

banyak kita jumpai terjadi tidak saja di Indonesia, namun 

juga pada belahan dunia lainnya. Fenomena keterlantaran 

ini tentunya tidak terlepas dari adanya urbanisasi yang 

mengharapkan adanya perubahan kehidupan dan penghidupan 

pada arah yang lebih baik di masa mendatang. Di negara kita ini, 

jumlah anak penyandang masalah sosial sangat besar dan amat 

tidak sebanding dengan jumlah fasilitas pembinaan sosial anak 

yang tersedia. Tekanan ekonomi yang masih dominan terjadi di 

masyarakat kecil menambah jumlah penyandang sosial, apalagi 

tidak adanya penanganan yang jelas dari pemerintah maka ke 

depannya problem ini akan semakin pelik.

Pertanyaan mendasar yang sekaligus menarik untuk dikaji 

adalah apakah peran strategis yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang kesejahteraan 

sosial bagi anak terlantar di berbagai daerah di Indonesia ini 

benar-benar telah dapat mewujudkan kemampuan institusi 

bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan fungsi 

pemerintah daerah tersebut dalam mengatasi masalah anak 

terlantar? Pertanyaan ini relevan untuk diajukan mengingat 

hingga saat ini masih muncul kompleksitas persoalan yang 

menyangkut kemampuan institusi dalam mengatasi masalah 
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sosial yang terkait dengan masalah keterlantaran. Semoga 

kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi dalam 

menjawab pertanyaan tersebut. 

Demikian, terimakasih dan semoga bermanfaat.

Penulis
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PenDahuluan

P
erkembangan administrasi sebagai cabang ilmu telah 

melahirkan konsepsi administrasi sebagai suatu sarana 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha 

kelompok. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa makna 

administrasi dapat diterapkan pada semua level organisasi 

sehingga dapat disebut sebagai universal application (Zauhar, 

1996). Karena itu administrasi merupakan unsur mutlak yang 

harus ada pada setiap usaha kelompok dalam pencapaian 

tujuan secara kolektif. Konsep di atas menggambarkan bahwa 

administrasi publik selain sebagai bidang kajian intelektual 

atau suatu disiplin, administrasi publik juga sebagai aktivitas 

pengelola terhadap masalah kenegaraan serta merupakan 

bentuk ‘aksi’ dari pemerintahan, atau merupakan sarana untuk 

mewujudkan tujuan pemerintah (Islamy, 2003; Hodgkinson, 

1978).

Pada tataran teoritis dan praktis, konsep administrasi 

publik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan 
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dalam suatu masyarakat atau negara. Bentuk penyelenggaraan 

pemerintahan demokratis saat ini adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang diserahkan pada masyarakat lokal 

(desentralisasi), sehingga melahirkan apa yang disebut dengan 

pemerintahan lokal dan daerah otonom. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Smith bahwa “decentralization involves the delegation of 
power to lower levels in a territorial hierarchy, whether hierarchy 
is one of governments within a state or offices within large-scale 
organization” (Smith, 1985).

Kebijakan desentralisasi pada dasarnya menempatkan 

pentingnya institusi pemerintahan daerah untuk menyelenggara-

kan pemerintahan daerah yang otonom. Sedangkan daerah 

otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai 

wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan sistim politik tertentu. Sehingga, 

melalui pemerintahan lokal dan otonomi daerah diharapkan 

terciptanya masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif sendiri 

dan melahirkan masyarakat yang kreatif inovatif tanpa ada 

kekangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Muluk, bahwa visi kebijakan desentralisasi di Indonesia era 

reformasi ialah menempatkan masyarakat sebagai pilar utama 

pemerintahan daerah (Muluk, 2006).

Fungsi pemerintah daerah dan partisipasi warga menjadi 

sangat penting dalam pemerataan kesejahteraan bagi penduduk 

di daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ungkapkan 

oleh Leach, Steward dan Walsh (1994) yang secara rinci 

diintisarikan oleh Muluk (2009) bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari 3 (tiga) 
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dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi; (2) dimensi pemerintahan, 

dan dimensi politik yang berbentuk demokrasi lokal. Selain itu, 

pemerintah daerah tentunya harus dapat merencanakan secara 

baik hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi, sosial 

serta sumber daya manusia yang lebih efisien, Desentralisasi, 

disisi lain merupakan fenomena pemerintah daerah dalam 

membangun daerahnya sendiri secara otonom. Menurut 

Saragih (2003) bahwa pembangunan daerah melalui otonomi 

daerah atau desentralisasi tentunya dapat memberikan 

peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan baik (good governance) di daerah, serta dapat 

menjalankan pemerintahan sendiri di daerah. Tentunya dalam 

suatu pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari 

prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparancy) dan 

akuntabel (accountability).

Era otonomi daerah, dengan kata lain, membutuhkan 

penguatan kelembagaan sosial lokal sebagai modal sosial 

pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan melalui 

sejumlah strategi pemberdayaan (Depsos RI, 2008). Strategi 

ini merupakan upaya yang diarahkan langsung pada akar 

persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan 

berbagai kelembagaan sosial lokal yang; diduga dapat menjadi 

faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

kesejahteraan sosial di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nornor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan 
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untuk mempercapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat seperti halnya dalam upaya pemerintah 

untuk menanggulangi masalah sosial. Walaupun Indonesia 

menganut prinsip negara kesatuan di mana pusat kekuasaan 

berada pada pemerintah pusat, namun dengan menyadari 

keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik kondisi 

sosial, ekonomi maupun budaya, dan dengan diberlakukannya 

kebijakan ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

sosial seperti halnya anak terlantar (neglected) tentunya dapat 

berjalan baik.

Tujuan yang dikandung oleh kebijakan tersebut tertuang 

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, yang kemudian direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 

yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa 

dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran masyarakat, 

dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, 

desentralisasi merupakan penyerahan wewenang permerintah 

oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom dalam 

kerangka negara kesatuan. Hal ini juga tentunya tidak terlepas 

dari beberapa prinsip mengenai pentingnya pemerintahan 

daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), sebagai berikut: (1) 

pembentukan provinsi, kabupaten dan kota masing-masing 

mempunyai pemerintah daerah; (2) pemerintah daerah 

tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) pemerintah 

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, 

dan daya saing daerah.
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Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang tentunya 

juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas 

hidup bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, artinya 

bahwa pemerintah secara berkesinambungan diharapkan 

dapat melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka. Mewujudkan hal tersebut tidak 

bisa dilepaskan dari pentingnya institusi pemerintahan daerah 

dan partisipasi masyarakat apalagi dalam konteks otonomi 

daerah yang menekankan keterlibatan penuh aktor lokal 

implementasi kebijakan desentralisasi pada dasarnya terkandung 

upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan 

kesejahteraan sosial dalam arti kemampuan institusi tersebut 

untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah 

sesuai dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat 

setempat.

Penguatan kelembagaan sosial lokal tentunya dapat 

merupakan modal pembangunan kesejahteraan sosial yang 

dapat dilakukan melalui sejumlah strategi pemberdayaan. 

Strategi pemberdayaan yang digunakan dalam pelaksanaan 

program pembangunan kesejahteraan sosial karena terjadinya 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang belum 

tersedianya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang 

belum didayagunakan secara optimal (Chamsyah, 2006).

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu 

dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu 

komunitas tertentu (Setiana, 2005). Oleh karena itu dalam 
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rangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah 

bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. 

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggali potensi dan 

sumber yang tersedia di masyarakat dengan memberikan 

pelatihan ketrampilan, pendampingan dan bimbingan sosial 

serta pengembangan usaha ekonomi produktif dan usaha 

kesejahteraan sosial. Menurut Tjokroamidjojo (1984) bahwa 

keterlibatan aktif masyarakat dapat terlaksana, apabila rencana 

pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan 

masyarakat. Oleh sebab itu, aspek sosial yang terjadi di 

masyarakat diharapkan dapat merubah mindsets, serta 

merupakan perpaduan kemampuan antara masyarakat dengan 

pemerintahan (Narayan, 2000; Gilbert & Gugler, 1996).

Strategi ini merupakan upaya yang diarahkan langsung pada 

akar persoalannya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan 

berbagai kelembagaan sosial lokal yang diduga dapat menjadi 

faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

kesejahteraan sosial di daerah. Hendayana dan Puspandi (2008) 

memahami masalah sosial yang terkait dengan keterlantaran 

anak merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari 

keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi 

masyarakat yang berada di daerah perkotaan, di mana salah 

satu faktor dominan yang akan mempengaruhi perkembangan 

masalah sosial tersebut adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan 

di Indonesia tentunya akan berdampak negatif terhadap 

meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan menuju 

kota, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah kumuh 

yang menjadi pemukiman para urban tersebut.
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Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta 

kurangnya pengetahuan dan ketrampilan menyebabkan 

mereka banyak mempertahankan hidupnya dengan terpaksa 

menjadi anak terlantar. Gwads (2008) menambahkan bahwa 

keterlantaran serta tidak memiliki rumah tinggal tetap dan 

tidak mempunyai pekerjaan tetap merupakan salah satu pemicu 

bagi anak untuk bekerja di jalan-jalan (street economy) untuk 

mencukupi ekonomi keluarga mereka.

Keterlantaran (neglected) merupakan fenomena sosial yang 

banyak kita jumpai terjadi tidak saja di Indonesia, namun juga 

pada belahan dunia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Ilyas 

(2000 menjelaskan bahwa masalah sosial itu bersifat universal, 

artinya bahwa hampir semua negara di dunia memiliki masalah-

masalah sosial; hanya saja masalahnya saja yang berbeda-

beda. Le Roux (1998) yang memahami keterlantaran lebih 

merupakan “The phenomenon of neglected children children, 
an offspring of the modern urban evirontment, represents one of 
humanity’s most complex and serious challenges”. Dengan kata 

lain bahwa fenomena keterlantaran ini tentunya tidak terlepas 

dari adanya urbanisasi yang mengharapkan adanya perubahan 

kehidupan dan penghidupan pada arah yang lebih baik di masa 

mendatang.

Menurut Waldman dan Perlman (2008) dalam sebuah artikel, 

menjelaskan bahwa kebanyakan anak-anak yang mengalami 

masalah keterlantaran ini karena mereka pada umumnya 

tidak mempunyai rumah tinggal yang tetap, serta orangtua 

mereka tidak mampu untuk membeli rumah bagi keluarga 

mereka. Selain itu, adanya faktor lain yang tidak menunjang 

bagi keluarga dalam meningkatkan kesejaheraan hidup, seperti 
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pendapatan rendah (low paying jobs) di bawah rata-rata serta 

tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Salah satu faktor yang menyebabkan anak terlantar yaitu 

karena kurangnya perhatian, kepedulian dan tanggung jawab 

orangtua terhadap anak, serta sikap orangtua yang mengabaikan 

hak-hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi 

tumbuh kembangnya.

Masalah keterlantaran umumnya banyak dialami oleh 

anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi yang 

sebagian besar mereka berasal dari keluarga miskin serta tidak 

mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya. Di 

samping itu, kondisi ekonomi yang lemah merupakan salah 

satu variabel penting dalam proses perumusan kebijakan 

(Winarno, 2007). Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam 

merumuskan suatu kebijakan khususnya kebijakan sosial bagi 

anak terlantar tentunya tidak bisa terlepas dari konsdisi sosial 

ekonomi yang melingkupinya.

Permasalahan anak terlantar ini merupakan fenomena 

utama yang dihadapi oleh Departemen Sosial hingga saat ini. Di 

samping itu pula, pemenuhan hak dan kebutuhan anak tentunya 

tidak terlepas dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dan Uhdang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, serta merupakan hak anak 

untuk memperoleh perlindungan dari berbagai kegiatan yang 

mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun 

sosial. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah, karena kondisi tersebut tentunya akan mengganggu 

sumberdaya yang berakibat terhadap rendahnya kualitas SDM 

bagi suatu negara.
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Menurut data statistik yang diperoleh dari UNICEF yang 

bekerjasama dengan BPS, bahwa ratusan juta anak di dunia 

yang pada saat ini tanpa pengawasan dari orangtua mereka 

berjumlah jutaan anak; terdiri dari anak yatinvpiatu, anak 

terlantar, dan anak-anak yang tanpa mendapatkan perhatian 

orangtua serta anak tanpa perlindungan dari orangtua atau 

lingkungan keluarga mereka. Anak-anak tersebut adalah anak 

terlantar yang tidak memiliki kasih sayang selayaknya anak-

anak pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah 

ini mengenai besarnya jumlah anak berusia antara 0-14 tahun 

yang tidak tinggal bersama orangtua mereka tanpa memiliki 

kasih sayang.

Tabel 1. 
Percentage of Children Aged 0-14 years Who Do Not Live with                                      

Their Biological Parents: Indonesia 2003

Having 
Biological 
Parents

Biological parents Have died

Fatherless Motherless Orphan Total

Indonesia 2.56 0.02 0.05 0.01 0.08

Male 2.57 0.03 0.04 0.01 0.08

Female 2.56 0.02 0.05 0.00 0.07

Urban 2.51 0.03 0.09 0.00 0.12

Rural 2.60 0.02 0.02 0.01 0.05

Sumber: SPKIA EPS-Indonesia (2003)

Besarnya jumlah anak yang tidak tinggal bersama kedua 

orangtua mereka karena berbagai alasan tentunya merupakan 

salah satu masalah anak yang perlu mendapat perhatian 

khusus baik pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan 
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aktif masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan dalam proses 

penentuan strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan 

pemerintah.
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aDmInIstrasI PublIK Dan 
Kesejahteraan sosIal

A
dministrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh John 

M. Pfiffrier dan Presthus (1953) yang menjelaskan 

pentingnya disiplin ilmu administrasi terutama permasalahan 

yang mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-

nilai politik. Hal tersebut sejalan dengan gagasan awal Woodrow 

Wilson dalam Shafritz dan Hyde (1992) yang dianggap sebagai 

orang yang membidangi lahirnya ilmu administrasi publik 

modem di Amerika Serikat. Wilson mengemukakan bahwa 

disiplin administrasi publik merupakan produk perkembangan 

dari ilmu politik. Namun demikian Wilson mengusulkan adanya 

pemisahan disiplin administrasi dari ilmu politik, Gagasan ini 

kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi. Sejak 

itu, selama satu abad lebih, administrasi publik baik sebagai 

bidang studi maupun sebagai profesi terus berkembang. Ilmu 

administrasi publik, menurut Wilson (1992), berkaitan dengan 
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dua hal utama yaitu: (1) What government can properly and 
successfully do? Dan (2) How it can do these proper things with 
the utmost possible efficiency and at the least possible cost either of 
money or of energy?

Bertolak dari gagasan dasar tersebut, dapat diyakini bahwa 

administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal 

pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-

citakan, karena pada dasarnya administrasi publik berurusan 

dengan persoalan bagaimana menentukan to do the right things 

dan to do the things right. Dengan kata lain, administrasi 

publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien 

untak melakukan proses pembangunan, melainkan juga 

mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari 

proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk 

penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai 

wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga 

negara.

Lebih lanjut, administrasi publik menyangkut 

pengkoordinasian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

tugas dalam melaksanakan kebijakan umurn untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. Kebutuhan 

masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau 

kelompoknya sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan 

atau intervensi pihak lain yang dibentuk oleh mereka sendiri 

sebagai masyarakat suatu negara. Pihak lain ini dinamakan 

sebagai administrasi publik yang menurut Nigro & Nigro 

(1988) adalah public administration has an important role in the 
formulation of public policy and it is a part of political process. 

Dengan demikian, administrasi publik mempunyai peranan 
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yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan negara dan 

oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik.

Kajian tentang administrasi publik tidak terlepas dari 

organisasi pemerintah dalam penanganan masalah-masalah 

publik. Bellone (1982) berpendapat bahwa the discipline of 
public administration is predicated on the study of organization. 

Teori organisasi, hipotesis tentang perilaku manusia dalam 

organisasi pemerintahan yang kompleks dan teori administrasi 

serta hipotesis tentang perilaku manusia dalam kelompok 

kerja, merupakan dasar dalam. teori administrasi publik. 

Hingga dapat dijelaskan bahwa administrasi publik berbicara 

tentang perilaku manusia dalam organisasi pemerintah. Bahkan 

Shafritz dan Russell (2005) mengemukakan bahwa it is easy to 
define administration if you are content with being simplistic: it 
is governmnet in action - the management of public affairs on the 
implementation of public policies.

Administrasi publik bersifat sangat dinamis, ia selalu 

ditantang oleh perubahan-perubahan yang dinamis dan tidak 

statis. Dinamika yang berkembangpada administrasi publik 

pada gilirannya memunculkan model-model baru, seiring 

dengan perkembangan pemikiran para ahli. Islamy (2000) 

mengemukakan bahwa “administrasi negara sebagai suatu 

disiplin ilmu telah mengalami berbagai penggantian paradigma. 

Ini membuktikan bahwa administrasi publik bukanlah ilmu 

yang statis tetapi terus berkembang dalam rangka mencari 

identitas secara kokoh dan mantap. Perkembangannya tidak 

terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, 

yang kemudian melahirkan pemikiran-penikiran baru untuk 

menyelesaikannya”.
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Dengan demikian, administrasi publik tidak saja memper-

soalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana 

cara pemerintah melakukannya. Terkait dengan hal tersebut, 

Long dalam Shafritz dan Hyde (1987) mengemukakan bahwa 

the lifehood of administration is power. Melalui kekuasaan 

yang dimilikinya, administrasi publik dapat membuat berbagai 

program kegiatan pembangunan dan melaksanakan berbagai 

usaha untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.

PerKembangan aDmInIstrasI PublIK

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, 

setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan 

perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Berbagai aspek 

administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak 

peradaban manusia mulai terstruktur. Kekaisaran Romawi 

kuno, berbagai dinasti di China, misalnya, bahkan kerajaan-

kerajaan di Nusantara pun sebenarnya telah mempraktekkan 

adminstrasi.

Awal pemikiran atau embrio dari konseptualisasi administrasi 

publik modern tidak terlepas dari para pemikir mengenai politik 

dan pemerintahan, seperti Plato, Aristotle dan Machjavelli. 

Machiavelli misalnya pada tahun 1532 menulis buku berjjudul 

“The Prince” yang menjelaskan beberapa petunjuk bagi para 

penguasa dalam menjalankan kekuasaannya di daratan Eropa 

pada masa itu.

Banyak ahli sependapat bahwa dasar-dasar pemikiran 

admimstrasi publik modern diletakkan oleh seorang pakar 

ilmu politik yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, 

Woodrow Wilson. Pemikiran Wilson dituangkan didalam 
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tulisannya yang diberi judul, “The Study of Adminisration” yang 

diterbitkan pada tahun 1873. Konsep dari Wilson yang terkenal 

adalah pemisahan antara politik dan adminstrasi publik. Sejak 

itu, selama satu abad lebih administrasi publik, baik sebagai 

bidang studi maupun sebagai profesi terus berkembang.

Perkembangan ilmu administrasi publik dapat dicermati 

dari perkembangan paradigmanya. Pemetaan perkembangan 

paradigma dalam ilmu administrasi publik oleh para pakar 

ternyata sangat beragam, mulai dari D.H. Rosenbloom (1989) 

dengan tiga paradigma, yaitu manajerial, politik dan legal. 

Kemudian Nicholas Henry (1989) dengan paradigma Politics-

Administration Dichotomy (1900-1926), The Principles of 
Administration (1926-1937), Paradigma Public Administration 
as A Political Science (1950-1970), Public Administration 
as Management (1956-1970) dan Public Administration as 
Public Administration (1970-1990). Selanjutnya, J. Davis yang 

membagi paradigma administrasi publik menjadi empat, yaitu 

manajerial, psikologis, politis dan sosiologis (Islamy, 2003). 

Pembagian paradigma juga dilakukan oleh G.H. Frederickson 

(1984) dengan lima model yaitu model birokrasi klasik, 

neobirokrasi, institusi, hubungan manusia dan pilihan publik.

Perkembangan paradigma ilmu administrasi publik mulai 

tahun 1989 hingga tahun 2004, menurut Nicholas Henry, 

ditandai oleh “anomalies” di setiap pergantian fase serta 

perkembangannya. Penyusunan perkembangan paradigma 

ilmu administrasi publik tersebut oleh Henry mengacu pada 

standar suatu disiplin ilmu sebagaimana diungkapkan oleh 

Robert T. Golefribiewski, yaitu adanya focus dan locus. Konsep 

fokus adalah mempersoalkan “what the field” atau apa isi 
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(spesialisasi) dari adminisitrasi publik tersebut. Sedangkan 

konsep locus adalah “where the field” yang mempertanyakan 

letak kelembagaan atau institusional dari administrasi publik 

itu sendiri. Atas dasar konsep fokus dan locus itulah kemudian 

Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma di 

dalam administras publik. Adapun kelima paradigma tersebut 

sebagai berikut:

Pertama, paradigma Politics-Administration Dichotomy 

(1900-1926). Inti dari paradigma ini adalah pandangan 

dikotomi fungsi pemerintah, yaitu merupakan fungsi politik 

dan fungsi administrasi. Fungsi politik memusatkan perhatian 

pada perumusan kebijakan dan pengekspresian kehendak 

rakyat. Sedangkan fungsi administrasi adalah pelaksanaan 

dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dikotomi ini kemudian 

diwujudkan dengan pemisahan kelembagaanya, yaitu badan 

judikatif dan legislatif dalam menjalankan fungsi politik 

tersebut, sementara badan eksekutif menjalankan fungsi 

administrasi. Implikasi dari pandangan dikotomi tersebut 

membuat administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang 

bebas nilai dan diarahkan pada efisiensi dan ekonomi dari 

setiap kegiatan birokrasi pemerintah. Pada paradima pertama 

ini, administrasi publik hanya memiliki kejelasan locus-nya, 

yaitu “government bureaucracy”, sedangkan fokusnya masih 

belum jelas.

Kedua, paradigma The Principles of Administration (1926-

1937) yang didalamnya terdapat period of orthodoxy, scientific 
management, bureaucracy, POSDCORB (Planning, Organizaing, 
Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting), 

dan administrative behavior. Pada fase ini diperkenalkan fokus 
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dari administrasi publik, yaitu prinsip-prinsip administrasi, 

seperti Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, 
Reporting dan Budgeting yang diyakini dapat diterapkan di 

lembaga apapun, pemerintah maupun bisnis, artinya berlaku 

universal. Fase ini administrasi publik lebih menekankan aspek 

fokus dibandingkan locus-nya.

Ketiga, paradigma Public Administration as A Political 
Science (1950-1970). Menjelang kemunculan paradigma ketiga 

ini, ditandai oleh beberapa perdebatan kritis dan fenomena 

empiris: 1). Adanya kajian kritis yang menggugat pandangan 

bahwa dikotomi politik-administrasi tidak bisa dilakukan; 2). 

Kajian kritis terhadap pandangan prinsip-prinsip administrasi 

yang dinilai tidak konsisten dan tidak berlaku secara universal; 

3). Kajian yang menegaskan bahwa administrasi publik tidak 

“value free”, akan tetapi sarat dengan nilai-nilai; dan 4). Pada 

tataran empires ternyata menunjukkan bahwa administrasi 

publik sangat diperngaruhi oleh niali-nilai politik. Atas dasar 

hal-hal tersebut, lahirlah paradigma ketiga ini, administrasi 

publik sebagai ilmu politik dengan locus-nya pada birokrasi 

pemerintah, sedangkan fokusnya tidak jelas.

Keempat, paradigma Public Administration as 
Administration (1956-1970). Pada fase ini administrasi publik 

mencoba kembali mencari alternatif jati dirinya, akan tetapi 

pencarian mengalami kemandekan, dan kembali lagi kepada 

prinsip-prinsip manajemen dan administrasi. Hanya saja ilmu 

administrasi pada saat itu sudah mengalami perkembangan 

ilmiah mendalam, di mana dengan bantuan ilmu psikologi 

sosial dan kebijakan publik, serta fokus ilmu administrasi 

publik dipertajam. Fokus yang berhasil dikembangkan adalah 
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perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi 

modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, operation 
research, econometrics dan lainnya. Sementara itu locus yang 

dikembangkannya masih belum tampak jelas.

Kelima, paradigma Public Administration as Public 
Administration (1970-1990). Pada paradigma yang kelima 

inilah ilmu administrasi publik menemukan keutuhan elemen 

dasar keilmuannya, yaitu focus dan locus-nya. Nicholas Henry 

dengan tegas menyatakan bahwa fokus ilmu administrasi publik 

adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. 

Sedangkan locus-nya adalah kepentingan publik (public interest) 
dan masalah-masalah yang berkaitan dengan publik (public 
affairs). Oleh karena itu, banyak ahli administrasi menganggap 

bahwa paradigma kelima inilah merupakan sebagai paradigma 

terakhir, akan tetapi anggapan ini sangat bertentangan dengan 

hukum paradigma, yaitu Paradigma I - Normal Science - Anomaly 
- Crisis - Revolution - Paradigma II (Thomas Kuhn, 1962) dan 

begitu seterusnya.

Proses industrialisasi yang berlangsung pesat di Amerika 

dan Eropa pada awal abad 20, mendorong berkembangnya 

konsep-konsep manajemen, seperti manajemen ilmiah dari 

Taylor (1912) yang diperkuat antara lain oleh Fayol (1916) 

dan Gulick (1937), dan konsep-konsep organisasi, seperti 

model organisasi yang disebut birokrasi dari Weber (1922). 

Banyak pemikiran baru lahir pada selcitar pertengahan abad 

ke 20 yang besar sekali dampaknya pada perkembangan 

ilmu administrasi, seperti Simon (1947) yaitu seorang ahli 

ekonomi, yang kemudian memperoleh hadiah Nobel di mana Ia 

mengetengahkan pandangannya yang cemerlang perkembangan 



Administrasi Publik dan Kesejahteraan Sosial 19

ilmu administrasi ini yang intinya bahwa administrasi adalah 

merupakan pengambilan keputusan.

Menjelang dan memasuki Perang Dunia II program sosial 

yang besar telah dilaksanakan di Amerika Serikat yang terkenal 

dengan program new deal dan pengendalian mesin perang 

telah menampilkan administrasi publik pada tataran yang 

makin menonjol. Selain itu, program rehabilitasi pasca perang 

dunia serta bangkitnya negara-negara baru yang sebelumnya 

merupakan wilayah-wilayah jajahan makin memperbesar peran 

administrasi publik.

Upaya mengembangkan administrasi sebagai disiplin ilmu 

yang berdiri sendiri diperkuat dengan studi perbandingan 

administrasi publik, antara lain dengan dibentuknya 

Comparative Administration Group (CAG) pada tahun 1960 oleh 

para pakar administrasi, seperti John D. Montgomery, William 

J. Siffin, Dwight Waldo, George R Grant, Edward W. Weidner, 

dan Fred W. Riggs. Dari CAG inilah lahir konsep administrasi 

pembangunan (development administration), sebagai bidang 

kajian baru. Kelahirannya didorong oleh kebutuhan membangun 

administrasi di negara-negara berkembang. Pada dua dasawarsa 

akhir abad ke 20, dunia kembali mengalami perubahan besar. 

Runtuhnya komunisme dan terjadinya proses globalisasi telah 

menimbulkan kebutuhan akan pendekatan-pendekatan baru 

dalam ilmu-ilmu sosial.

Pemikiran dalam administrasi yang berkembang 

selanjutnya sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, 

seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan 

adnjinistrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di 

atas atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). Pemikiran 
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ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen 

demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai 

alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi 

lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi 

memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaraannya 

juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan 

ekonomi. Kesemua itu menuntut reorientasi peranan 

administrasi publik.

Dalam upaya merevitalisasi ilmu administrasi, Waldo 

memprakarsai pertemuan sejumlah pakar muda ilmu 

administrasi, untuk mempelajari masalah-masalah konseptual 

yang dihadapi ilmu administrasi, dan berusaha memecahkannya. 

Perkembangan itu nelahirkan dorongan untuk meningkatkan 

desentralisasi dan makin mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat, Kesemua itu menandakan bergulirnya gerakan 

administrasi publik baru (new public administration).

Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin 

mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai 

dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi 

masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang 

pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa 

administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan 

keadilan sosial (social equality) ke dalam konsep admirustrasi. 

Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. 

Dengan begitu administrasi publik haru mengubah pola pikir 

yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. 

Kehadiran gagasan-gagasan baru itu menggambarkan lahirnya 

paradigma baru dalam ilmu administrasi.
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Drucker (1989) menegaskan bahwa apa yang dapat dilakukan 

lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya 

jangan dilakukan oleh pemerintah. Hal itu tidak berarti bahwa 

pemerintah harus besar atau kecil, tetapi pekerjaannya harus 

efisien dan efektif. Seperti juga dikemukakan oleh Wilson 

(1989), birokrasi tetap diperlukan tetapi harus tidak birokratis. 

Osborne dan Gaebler (1993) mencoba “menemukan kembali 

pemerintah”, dengan mengetengahkan konsep entrepreneurial 
government.

Memasuki dasawarsa 80-an manajemen publik (public 
management) sebagai bidang studi yang makin penting dalam 

admmistrasi negara. Manajemen publik yang di masa lalu lebih 

banyak memberi perhatian pada masalah anggaran dan personil 

telah berkembang bersama teknologi informasi. Manajemen 

publik ini juga mencakup manajemen dalam sistem pengambilan 

keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian dan 

pengawasan, serta berbagai aspek lainnya.

Bersamaan dengan menguatnya pengaruh manajerial dalam 

administrasi publik di Inggris dan beberapa negara lainnya, yang 

kemudian muncul juga di Amerika Serikat yang merupakan 

arah pemikiran baru dengan konsep “New Public Management” 

(NPM); pemikiran ini digagas oleh Patrick Dunleavy (1991) 

beserta rekan-rekannya. Konsep ini memfokuskan pada 

pemisahan birokrasi pada unit-unit yang lebih kecil, kompetisi 

antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan jasa publik, 

serta perubahan motivasi dari sekedar pelayan publik 

menjadi motif ekonomi, dengan memberikan insentif pada 

pelayanan publik seperti yang diberikan dalam usaha swasta. 

NPM menekankan performance sebagai kriteria utama, 
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dengan menerapkan teknologi manajemen yang digunakan di 

lingkungan swasta ke lingkungan publik, serta persoalan yang 

cukup mendasar yaitu diberikannya wewenang pada pihak 

swasta melakukan kegiatan yang sebelumnya merupakan 

wilayah kerja birokrasi dalam pemerintah. Konsekwensi dari 

penerapan konsep tersebut adalah perlunya reformasi birokrasi 

secara kelembagaan.

Dari uraian di atas tampak bahwa administrasi publik 

modern, baik sebagai ilmu maupun dalam praktik, terus 

berkembang, baik di negara berkembang (sebagai administrasi 

pembangunan) maupun di negara maju dengan berbagai gerakan 

pembaharuan. Demikian juga terlihat bahwa adanya konvergensi 

dari pemikiran-pemikiran yang melahirkan berbagai konsep 

pembangunan dengan pandangan-pandangan dalam ilmu 

administrasi yang mengarah pada makin terpusatnya perhatian 

pada aspek manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin 

dalam berbagai pendekatan yang sedang berkembang, termasuk 

konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan paradigma dalam ekonomi pembangunan 

berjalan sejalan dengan paradigma administrasi publik yang 

berkembang sejak dekade 1990-an hingga dekade 2000-

an, yaitu telah bergeser dari paradigma pengembangan 

administrasi semata (empowering the administration) kepada 

paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam 

administrasi publik (empowering the people to become partners in 
public administration). Paradigma perkembangan administrasi 

publik yang mengarah kepada demokratisasi administrasi 

publik merupakan perwujudan dari pergeseran paradigma 

‘government’ kepada paradigma ‘governance’.
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Selain itu pesatnya perkembangan teknologi informasi 

telah menjadikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan 

menjadi serba elektronik. Istilah e-government dan e-governance 

merupakan cerminan dari penerapan teknologi informasi dalam 

administrasi publik. Dengan berkembang pesatnya teknologi 

informasi maka dapat diprediksi bahwa di masa datang akan 

terjadi gelombang perubahan yang besar lagi dalam paradigma 

administrasi publik.

revItalIsasI aDmInIstrasI PublIK

Administrasi publik saat ini masih cenderung berorientasi 

pada konsep-konsep pembangunan lama yang hanya mengejar 

pertumbuhan. Walaupun demikian, pada saat ini paradigma 

pembangunan telah berkembang menjadi paradigma 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 

dalam paradigma ini tidak hanya mementingkan pertumbuhan 

semata, melainkan juga memperhitungkan bagaimana 

pertumbuhan itu dihasilkan serta pendistribusiannya.

Untuk itu, diperlukan revitalisasi administrasi publik 

guna menyesuaikan dengan paradigma tersebut. Menurut 

Kertasasmita (1996), revitalisasi administrasi publik harus 

dilakukan secara menyeluruh dari pusat sampai daerah. Hal 

ini penting, mengingat sukses atau tidaknya penyelenggaraan 

suatu pemerintahan salah satunya bergantung pada penerapan 

disiplin administrasi publik. Pembangunan berkelanjutan, lebih 

lanjut dijelaskan bahwa pentingnya administrasi publik yang 

tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat 

pada saat ini, baik itu masalah yang berkaitan dengan masalah 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Karenanya 
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tantangan terbesar adalah merevitalisasi administrasi publik di 

Indonesia yaitu dengan cara mengubah budaya birokrasi yang 

tak sekadar pembaruan yang bersifat struktural melainkan 

pembaruan terhadap nilai-nilai yang membentuk manusia-

manusia birokrat.

Dalam konteks mengubah budaya birokrasi, penekanan perlu 

diberikan pada perbaikan sikap birokrasi dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Paradigma pemberdayaan masyarakat 

sebagai mitra dalam administrasi publik harus menggantikan 

paradigma pengembangan administrasi semata. Kertasasmita 

(1996) lebih jauh menjelaskan bahwa upaya perbaikan sikap 

birokrasi itu tentunya tidak terlepas dari beberapa hai, seperti 

pengembangan transparansi, akuntabilitas, penyertaan 

partisipasi masyarakat, serta keberpihakan kepada yang lemah. 

Dengan langkah revitalisasi ini, administrasi publik diharapkan 

dapat menghasilkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan 

yang aplikatif dan mutakhir, sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan lingkungan sekitarnya termasuk dalam kesejahteraan 

sosial masyarakat.

Dari pengalaman empiris selama ini diketahui betapa 

tidak mudahnya melaksanakan pembaharuan birokrasi. Hal 

ini lebih disebab oleh adanya pendekatan yang seringkali 

bersifat formal struktural, yaitu kepada penataan organisasi 

dan fungsi-fungsi. Akan tetapi, hal yang sesungguhnya amat 

penting untuk dilakukan yaitu pembaharuan pada sisi nilai-

nilai yang membentuk manusia-manusia birokrat itu sendiri. 

Dengan demikian pembangunan budaya birokrasi adalah lebih 

utama dibanding pembaharuan yang hanya bersifat struktural 

(Kartasasmita, 1997). Di sisi lain, internalisasi nilai-nilai yang 
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dipaparkan oleh Riggs (1966) merupakan kunci keberhasilan 

dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Terutama yang perlu 

menjadi perhatian adalah memperbaiki sikap birokrasi dalam 

hubungan dengan masyarakatnya, serta tidak terlepas dari 

unsur penting dalam pemerintahan (Kartasasmita, 1997), 

sebagai berikut:

Pertama, birokrasi harus mengembangkan keterbukaan 

(transparency). Yang acapkali membuat birokrasi jauh dari 

masyarakat atau masyarakat yang harus dilayaninya jauh dari 

birokrasi adalah ketertutupan. Sebagai akibat ketertutupan 

tersebut, masalah-masalah dan pikiran-pikiran pembaharuan 

tentunya tidak mudah diterima. Selain itu, adanya kecemburuan 

terhadap jabatan yang dipegang dan rasa keenggangan untuk 

berbagi pengalaman dan kewenangan. Ketertutupan tersebut 

juga merupakan sutau ketidakmampuan dan menggambarkan 

keengganan untuk menerima kritik/saran. Mengembangkan 

sikap keterbukaan dengan demikian amat penting dalam upaya 

menyempurnakan birokrasi. Keterbukaan akan merangsang 

perbaikan melalui saling-silang gagasan.

Kedua, berkaitan dengan akuntabilitas (accountability). 

Ketertutupan menyebabkan birokrasi menjadi sulit dimintai 

pertanggungjawaban. Padahal birokrasi bukan merupakan 

kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan suatu cara untuk 

mencapai tujuan yang lebih besar sehingga tindak tanduknya 

harus selalu dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban tersebut dalam konsep birokrasi yang 

lama bersifat hirarkis dari bawah ke atas, di dalam struktur 

organisasi. Dalam kehidupan masyarakat demokratis yang 

makin terbuka, rnasyarakat menuntut agar setiap pejabat siap 
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menjelaskan dan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada publik. Kesemua itu membutuhkan perubahan 

sikap dari birokrasi yang sifatnya mendasar. Pembaharuan 

sikap yang demikian akan menghasilkan birokrasi yang makin 

tanggap dalam menghadapi tantangan dan lebih tangkas dalam 

memanfaatkan pejuang dan mengatasi masalah. Tetapi juga 

makin pekanya terhadap kebutuhan, tuntutan, dan dinamika 

masyarakat.

Ketiga, birokrasi harus membangun partisipasi. Pengalaman 

banyak negara menunjukkan bahwa untuk berhasilnya 

pembangunan, partisipasi masyarakat amat diperlukan. 

Partisipasi harus dilandasi oleh kesadaran, bukan karena 

paksaan. Partisipasi pada lapisan bawah (grassroots) yang 

efektif adalah apabila diselenggarakan secara bersama dalam 

lingkup kelompok-kelompok masyarakat (local communities), 

dengan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) dan 

kekhasan lokal (local specifics). Bentuk dan cara partisipasi 

seperti itu akan menghasilkan sinergi dan manfaat ekonomi 

yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut serta di 

dalamnya. Merupakan tugas birokrasi untuk merangsang 

terjadinya partisipasi dan kegiatan kelompok masyarakat 

serupa itu dalam rangka membangun masyarakat secara 

berkesinambungan.

Keempat, peran birokrasi harus bergeser dari 

mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi 

menjadi memberdayakan (empowering). Ini merupakan konsep 

yang amat mendasar, dan untuk hal itu negara di mana hubungan 

birokrasi dengan rakyat secara historis dan tradisional bersifat 

patenal (patronizing) yang memerlukan penyesuaian budaya 
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birokrasi yang cukup hakiki. Pandangan ini ditopang oleh konsep 

Reinventing Government dari Osborn dan Gaebler (1992) serta 

pandangan-pandangan dari New Public Management: yang 

menuntut harus adanya ukuran terhadap performance (kinerja) 

dan bukan hanya terhadap proses.

Kelima, birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang 

kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya 

(the underprivilaged). Sikap keberpihakkan (affirmative) ini 

hanya akan ada kalau ada pemahaman dan kepedulian akan 

masalah yang dihadapi oleh rakyat di lapisan bawah. Untuk itu, 

hambatan psikologis harus diatasi karena birokrasi (terutama 

dilapisan atas yang justru menentukan) pada awalnya timbul 

dari kelompok elite, yang tidak selalu tanggap dan mudah 

menyesuaikan atau mengasosiasikan diri dengan rakyat kecil.

Keenam, membangun etika birokrasi. Di bidang administrasi 

publik, masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan 

yang sangat besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi 

bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak. Selain itu, 

brokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang 

birokrat bekerja untuk negara dan berati juga untuk rakyat. 

Berkaitan dengan itu, belakangan ini banyak kepustakaan etika 

administrasi yang membahas dan mengkaji etika kebajikan 

(ethics of virtue). Etika ini berbicara mengenai karakter yang 

dikehendaki dari seorang administrator. Konsep ini merupakan 

koreksi terhadap paradigma yang berlaku sebelumnya dalam 

administrasi, yaitu etika sebagai aturan (ethics as rule), yang 

dicerminkan dalam struktur organisasi dan fungsi-fungsi serta 

prosedur termasuk sistem insentif dan disinsentif serta sanksi-

sanksi berdasarkan aturan.
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Ketujuh, menegakkan prinsip-prinsip desentralisasi. 

Desentralisasi dan otonomi daerah, merupakan langkah yang 

amat penting dan telah menjadi keharusan, dalam rangka 

meningkatkan pelayanan dan partisipasi publik. Pendelegasian 

wewenang ke daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota, 

harus disertai dengan Upaya penataan kembali birokrasi. 

Sesungguhnya dengan desentralisasi dan otonomi terjawab 

banyak sekali persoalan; salah satu di antaranya adalah 

rentang kendali manjemen publik. Dengan desentralisasi dan 

otonomi, rentang kendali tersebut dapat lebih dipersingkat 

Namun demikian konsekuensinya pada sistem birokrasi harus 

diperhitungkan. Kewenangan-kewenangan yang lebih besar 

yang diberikan kepada daerah harus diikuti dengan peningkatan 

kemampuan baik SDM maupun institusi di daerah untuk 

melaksanakan pekerjaan yang selama ini menjadi urusan pusat.

aDmInIstrasI PublIK untuK Kesejahteraan sosIal

Administrasi negara pada hakikatnya dapat diartikan antara 

lain sebagai fungsi atau aktivitas pemerintah yang mengurus 

kepentingan negara. Dengan demikian tujuan administrasi 

negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, peranan 

aparatur negara menjadi faktor yang sangat menentukan.

Gerald E. Caiden (1991) mengemukakan beberapa ciri 

penting dari pada administrasi negara antara lain yaitu bahwa 

administrasi negara mempunyai ruang lingkup kegiatan yang 

tidak terbatas meliputi wilayah negara, mempunyai prioritas 

untuk melayani masyarakat dan dipimpin oleh pejabat-pejabat 

politik.
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Mengacu pada pandangan tersebut dan dari berbagai 

pandangan pakar ilmu administrasi negara lainnya, jelas 

betapa luas ruang lingkup yang menjadi obyek bahasan 

ilmu administrasi publik, termasuk kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian harus ada upaya memaksimalkan kinerja 

administrasi negara terutama yang berfokus pada pelayanan 

publik dalam bidang kesejahteraan sosial sepertinya perlu 

sekali adanya berbagai kebijakan yang relevan untuk semakin 

mengoptimalkan kinerja atau kualitas dari pelayanan publik, 

di bawah ini ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh 

pemerintah:

1. Etika Birokrasi

Ada dua pandangan yang menggambarkan pendekatan 

dalam etika administrasi negara yang harus didilaksanakan 

untuk memaksimalkan kinerja administrasi negara: Pertama, 

pandangan mengenai keadilan sosial, yang muncul bersama 

berkembangnya “Administrasi Negara Baru”. Menurut 

pandangan ini administrasi negara haruslah secara proaktif 

mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial (social 
equity). Mereka melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh 

administrasi negara modern adalah adanya ketidakseimbangan 

dalam kesempatan sehingga mereka yang kaya, memiliki 

pengetahuan, dan terorganisasi dengan baik, memperoleh 

posisi yang senantiasa menguntungkan dalam negara. Dengan 

lain perkataan, administrasi haruslah dapat membantu 

yang miskin, yang kurang memiliki pengetahuan dan tidak 

terorganisasi. Pandangan ini, cukup berkembang, meskipun di 

dunia akademik banyak juga pengeritiknya. Kedua, apa yang 

disebut regime values atau regime norms. Hendry (1995) 
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berpendapat bahwa etika administrasi negara harus mengacu 

kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara yang 

bersangkutan.

Keberhasilan dan kemajuan pembangunan administrasi 

akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kemajuan 

pembangunan sosial ekonomi. Sebaliknya, kemajuan sosial 

ekonomi sangat tergantung dari kemampuan administrasi 

dalam menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan. Dengan 

demikian, keduanya berkaitan sangat erat dan satu sama lain 

saling memperkuat. Dalam hal ini yang terpenting adalah 

memperhatikan nilai-nilai moral dan konsekuensi dalam 

pengambilan keputusan dan tindakan administrasi bagi 

masyarakat. Secara garis besar kepentingan umum (public 
interest) merupakan tolak ukur yang harus diperhatikan.

2. Strategi Revitalisasi

Di kebanyakan negara berkembang yang sudah mengalami 

perubahan menjadi negara maju, reformasi administrasi negara 

merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. 

Administrasi negara menjadi sektor pembangunan sekaligus 

menjadi instrumen penting pembangunan. Reformasi 

administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya 

dilakukan melalui dua strategi, yaitu: (1) merevitalisasi 

kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor 

penggerak reformasi administrasi, (2) menata kembali sistem 

administrasi negara, baik dalam hal struktur, proses, sumber 

daya manusia, maupun relasi antara negara dan masyarakat.

Strategi pertama dapat dilakukan melalui penguatan peran 

dan fungsi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 
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Negara dan LAN sebagai motor reformasi administrasi. Karena 

itu, kepada kedua lembaga ini harus diberikan kewenangan 

yang bersifat kebijakan (policy agency) dan juga kewenangan 

yang bersifat eksekusi (executing agency). Sementara 

menyangkut penataan sistem administrasi negara harus 

merupakan program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir 

dalam bidang-bidang pembangunan administrasi. Strategi ini 

dapat dimulai dari proses perekrutan pegawai, sistem promosi 

pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit 

administrasi publik, sistem dan besarnya penggajian, perubahan 

struktur dan proses kerja, serta pengawasan disiplin pegawai.

Demikian banyaknya hal yang perlu dilakukan dalam 

revitalisasi administrasi negara, perlu dibuat rencana 

prioritas, terutama pada penataan kembali kebutuhan dan 

proses perekrutan pegawai, penataan sistem penggajian, 

pengawasan dan penegakan hukum terhadap kekayaan negara 

PNS, pengawasan dan penegakan hukum penerimaan hadiah 

oleh PNS, restrukturisasi pemerintah pusat, deregulasi dan 

simplikasi prosedur administrasi, serta penguatan peran 

masyarakat dalam kontrol pelaksanaan pemerintahan.





3

DesentralIsasI Dan otonomI Daerah

P
erkembangan desentralisasi pada dekade terakhir ini 

menjadj trend global yang banyak diterapkan di berbagai 

negara berkembang. Kebijakan ini bahkan telah diyakini 

sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai permasalahan 

pembangunan seperti kesenjangan antar pusat, kemiskinan, 

bahkan persoalan-persoalan “berat” seperti konflik rasial, 

separatisme, dan sebagainya. Namun yang terjadi sesungguhnya 

tidaklah selalu demikian. Dari kajian lintas negara terlihat 

bahwa dalam beberapa hal, desentralisasi dapat pula melahirkan 

dampak yang tidak diinginkan. Demikian pula yang terjadi 

di Indonesia. Proses desentralisasi yang telah berlangsung 

efektif sejak 1 Januari 2001, ternyata belum menghasilkan 

kemajuan yang nyata-nyata dapat dinikmati oleh masyarakat 

Bahkan ide dasar dari desentralisasi itu sendiri masih belum 

terimplementasikan dengan optimal, yang diindikasikan oleh 

masih banyaknya ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 
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22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 yang belum diatur 

lebih lanjut, adanya tank ulur kepentingan dalam upaya revisi, 

adanya perbedaan penafsiran yang melahirkan konflik antar unit 

pemerintahan (baik Pusat maupun Daerah), dan sebagainya.

Desentralisasi (decentralization) merupakan instrumen 

kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 1 sub 7 memaknai desentralisasi 

sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan otonomi daerah, 

seperti ditegaskan pada pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri (self government), dengan 

demikian merupakan elemen utama dari otonomi daerah 

berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat 

beragam antar negara, antar ilmuwan, maupun antar praktisi 

pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Devas (1997: 351-

352), istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda untuk 

orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasi pun 

sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the 
term decentralization means different things to different people, 
and the approach to decentralization has varied widely between 
countries). Turner dan Hulme (1997) juga mengungkapkan bahwa 

berbagai penulis mengajukan pengertian yang sangat berbeda 

tentang desentralisasi sehingga muncul ambiguitas yang begitu 
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besar di sekitar konsep tersebut. Meskipun demikian, terdapat 

sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat 

diperlukan untuk mempromosikan sosok pemerintahan yang 

lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis. Baik di negara 

maju maupun berkembang, desentralisasi merupakan salah 

satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan.

Pada tataran akademik, telah berkembang konsepsi yang 

beragam dalam memaknai desentralisasi. Mawhood (1987) 

mendefinisikan desentralisasi sebagai devolution of power dari 

pemerintah ptisat kepada pemerintah lokal. Desentralisasi 

berbeda dengan dekonsentrasi atau disebut pula sebagai 

‘’desentralisasi administrasi” yaitu sebagai transfer tanggung-

jawab (responsibility) dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Dalam implementasi dekonsentrasi, pemerintah 

lokal tidak memiliki anggaran sendiri dan perangkat legal 

yang terpisah dengan kewenangan yang diberikan untuk 

mengalokasikan sumberdaya material utama guna mengelola 

berbagai fungsi yang berbeda-beda.

Sebagai sebuah konsep, Rondinelli (1999:2) mendefinisikan 

desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggungjawab 

fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada unit di 

bawahnya atau organisasi pemerintahan semi independen 

(the transfer of authority and responsibility of public functions 
from the central government to subordinate or quasi-independent 
government organizations). Sementara itu, Turner dan Hulme 

(1997: 152) berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah 

negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat 

atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau 
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lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat 

yang harus dilayani (a transfer of authority to perform some 
service to the public from ah individual or an agency in central 
government to some other individual or agency which is ‘closer’ 
to the public to be served). Dengan demikian jelaslah bahwa 

wacana desentralisasi selalu berkaitan dengan hubungan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di bidang politik 

maupun sosial ekonomi. Dengan kata lain, desentralisasi yang 

muncul di sebagian besar negara di dunia lebih banyak dipicu 

oleh alasan-alasan politik dan ekonomi.

Konsepsi serupa dikemukakan Smith (1985) yang 

mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi kekuasaan, 

(the delegation of power) dari tingkat pusat ketingkat daerah, di 

dalam suatu hirarki wilayah pemerintahan suatu negara, atau 

para pejabat didalam suatu organisasi yang besar. Konsepsi 

ini juga menegaskan bahwa ‘’transfer kekuasaan” sebagai isu 

sentral dalam desentralisasi. Hanya saja, transfer kekuasaan ini 

tidak terbatas di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dapat 

terjadi pada organisasi yang lainnya, termasuk pada organisasi 

swasta. Agak berbeda dengan konsepsi sebelumnya, Rondineli 

dan Cheema (1988) memaknai desentralisasi lebih condong 

ke arah perspektif administrasi. Desentralisasi didefinisikan 

sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau 

kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada 

organisasi-organisasi yang di bawahnya, unit-unit administrasi 

lokal, organisasi-organisasi semi otonom dan parastatal, 

pemerintah lokal, atau organisasi non pemerintah.

Konsepsi desentralisasi yang diajukan Rondenelli dan 

Cheema (1988) banyak dinilai lebih komprehensif. Mereka 
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memformulasikan adanya 4 bentuk utama desentralisasi yaitu 

mencakup:

1. Dekonsentrasi, sebagai redistribusi tanggung jawab 

administrasi yang hanya berada dalam organ pemerintah 

pusat;

2. Delegasi kepada organisasi semi otonom atau parastatal 

yang berarti sebagai suatu delegasi pembuatan keputusan 

dan kewenangan manajemen terhadap fungsi tertentu 

yang tidak langsung berada di bawah kontrol pemerintah 

pusat;

3. Devolusi yang diartikan sebagai suatu transfer tentang 

fungsi dan kewenangan dari pusat kepemerintah lokal;

4. Transfer dari suatu fungsi pemerintah kepada lembaga 

non pemerintah, khususnya dalam arti transfer dari 

sejumlah tanggung-jawab perencanaan dan administrasi, 

atau tentang sejumlah fungsi publik, dari pemerintah 

kepada organisasi sosial, swasta atau organisasi yang 

sejenisnya.

Keempat bentuk desentralisasi tersebut memiliki 

tujuan yang berbeda-beda, Desentralisasi politik bertujuan 

untuk memberikan kepada rakyat akses terhadap 

pengambilan keputusan publik, sedangkan desentralisasi 

administratif lebih berfokus pada redistribusi kewenangan 

dan tanggung jawab dalam penyediaan jasa layanan umum 

antara jenjang pemerintahan yang berbeda. Dalam hal ini, 

desentralisasi administratif memiliki 3 (tiga) bentuk utama, 

yakni dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Selanjutnya, 

desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberi kewenangan 
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kepada lembaga-lembaga lokal untuk menjalankan fungsi-

fungsi yang telah diserahkan atau dilimpahkan, sekaligus 

merumuskan keputusan tentang pengeluaran anggaran, serta 

kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya 

sendiri. Adapun desentralisasi ekonomi atau pasar diarahkan 

pada terjadinya alih tanggungjawab dalam penyelenggaraan 

fungsi-fungsi pemerintah dari sektor publik kepada sektor 

privat. Desentralisasi pasar merupakan bentuk sempurna dari 

desentralisasi, yang secara konkrit dapat berupa kebijakan 

privatisasi atau deregulasi (Rondinelli, 1999).

Dari paparan di atas terlihat konsep desentralisasi memiliki 

makna yang beragam. Dari perspektif politik, desentralisasi 

lebih sarat dimaknai sebagai devolusi kekuasaan dari pusat 

kepemerintah lokal, sedangkan dari perspektif administrasi, 

desentralisasi lebih sarat dimaknai sebagai pelimpahan 

kewenangan terutama dalam merencanakan, membuat 

keputusan dan mengelola manajemen fungsi publik dari tingkat 

pemerintahan lebih tinggi kepada setiap individu, organisasi 

atau lembaga perwakilannya (agency) yang ada pada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah.

Sebagai bagian dari konsep devolusi kekuasaan, 

desentralisasi sebenarnya lebih bermakna sebagai otonomisasi 

suatu masyarakat yang berada dalam teritorial tertentu. 

Seperti ditegaskan Hoessein (2002) suatu masyarakat yang 

semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi 

berstatus otonomi dengan jalan menjelmakannya sebagai daerah 

otonom. Sebagai pancaran kedaulatan rakyat, tentu otonomi 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali 

bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah. Ketegasan 
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pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai 

subyek dan bukan obyek otonomi, semestinya dicanangkan 

dalam kerangka hukum sehingga penyelenggaraan otonomi 

daerah menjadi lebih mulus.

Pengejawantahan dari desentralisasi adalah otonomi daerah 

dan daerah otonom. Otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah hak, 

kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

cara mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Definisi otonomi daerah dan daerah otonom tersebut, 

sama-sama mengandung elemen wewenang untuk mengatur 

dan mengurus sendiri. Wewenang mengatur dan mengurus 

sendiri, merupakan substansi dari daerah otonom yang secara 

operasional diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Istilah 

“pemerintah daerah”, menurut Hoessein (2002) berasal 

dari istilah Inggris yaitu local government atau dalam Bahasa 

Belanda lebih dikenal dengan istilah local bestuur. Konsep 

local government ini mengandung 3 (tiga) arti yaitu: (1) local 

government berarti pemerintah lokal; (2) local government 

berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah 

lokal; dan (3) local government yang berarti daerah otonom.

Secara konseptual dan empirik di berbagai negara, kata 

local dalam kaitannya dengan local government dan local 
autonomy, tidaklah selalu dicerna sebagai daerah. Namun 
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kata ‘local’ lebih dimaknai sebagai “masyarakat setempat”, di 

mana basis politiknya adalah lebih merupakan lokalitas dan 

bukan merupakan bangsa. Hal ini sejalan dengan pengertian 

local government yang dikemukakan oleh Sady (1962) yang 

diintisarikan oleh Riwukaho (1981) bahwa pemerintah daerah 

adalah sebuah bagian politik dari suatu bangsa atau negara yang 

ditetapkan berdasarkan undang-undang dan memiliki kontrol 

(kendali) terhadap persoalan-persoalan lokal yang memiliki 

badan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum atau 

pemilihan lainnya.

Makna pemerintah daerah (local government) yang serupa 

ditegaskan De Guzman dan Tapales (1973) dalam Riwukaho 

(1981) yang menjelaskan adanya unsur-unsur utama pemerintah 

daerah meliputi: (1) bagian politik dari sebuah negara atau 

bangsa yang berdaulat, (2) ditetapkan melalui undang-undang, 

(3) memiliki badan pemerintah yang dipilih ditingkat lokal 

sendiri, (4) melakukan aktivitas pembuatan aturan dan (5) 

melakukan fungsi pelayanan di dalam wilayahnya sendiri.

Sejalan dengan pernyataan di atas, penegasan serupa 

diajukan Hoessien (2002) bahwa kewenangan lokal adalah 

merupakan sebuah badan yang dipilih dan diharapkan untuk 

membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat 

didalam sebuah kerangka peraturan perundangan nasional. 

Hal ini tentunya sejalan dengan makna dasar otonomi daerah, 

yaitu dalam rangka semakin mendekatkan pelayanan dan 

pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 

Dengan demikian, semakin dekatnya pemerintah kepada 

masyarakat diharapkan semakin peka pula terhadap persoalan 

yang nyata, sehingga intervensi pembangunan yang diharapkan 
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tentunya akan menjadi semakin efektif dalam upaya pemerintah 

untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Smith (1985) selanjutnya menegaskan alasan pokok bagi 

pentingnya desentralisasi, baik bagi kepentingan politik nasional 

maupun masyarakat lokal. Bagi kepentingan politik nasional, 

pentingnya kebijakan desentralisasi ini dilakukan adalah 

demi meningkatkan: (1) pendidikan politik bagi masyarakat 

lokal, (2) training ground bagi kepemimpinan politik lokal, 

dan (3) penguatan stabilitas politik, sedangkan pentingnya 

desentralisasi bagi kepentingan masyarakat lokal, desentralisasi 

akan sangat bermanfaat demi meningkatkan: (1) keadilan 

politik (political equality), (2) akuntabilitas (accountability), dan 

(3) daya tanggap pemerintahan (responsiveness).

Cheema dan Rondenelli (1988) menegaskan adanya 14 

(empat belas) alasan dan tujuan pokok dari desentralisasi yaitu:

1. Merupakan cara untuk mengatasi keterbatasan 

perencanaan pembangunan sehingga akan lebih sesuai 

dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat 

heterogen,

2. Dapat memotong jalur birokrasi yang rumit dan prosedur 

terlalu terstruktur,

3. Meningkatkan pemahaman dan sensitivitas pejabat di 

daerah terhadap kebutuhan masyarakatnya,

4. Terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pusat kepada 

daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang terpencil,

5. Memungkinkan representasi yang lebih luas dalam 

mengalokasikan sumberdaya dan investasi pemerintah 

ke berbagai kelompok politik, etnis dan keagamaan,
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6. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan swasta di 

daerah,

7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di tingkat pusat,

8. Meningkatkan koordinasi yang lebih antara pejabat pusat 

dan daerah,

9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam peren-

canaan dan implementasi program,

10. Meningkatkan pengawasan terhadap para elit lokal,

11. Menghantarkan administrasi pemerintahan kearah yang 

makin inovatif dan kreatif,

12. Memudahkan menentukan pelayanan dan fasilitas yang 

efektif di tengah-tengah masyarakat di daerah,

13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional, 

dan

14. Menyediakan barang dan jasa di tingkat lokal dengan 

harga yang lebih rendah

Dari kajian teoritik juga terlihat, dalam otonomi daerah 

sebagai hasil dari kebijakan desentraliasi. Di samping 

terkandung unsur pemberian hak/kewenangan baik dalam 

bentuk delegation of authority atau lebih luas dalam bentuk 

pemberian kewenangan delegation of power, di dalamnya 

sekaligus terkandung unsur kewajiban (obligation) demi 

tercapainya sejumlah tujuan (goal) tertentu secara lebih baik, 

atau demi terjadinya peningkatan kinerja (performance) dalam 

mencapai sejumlah tujuan tertentu. Ketiga dimensi strategis 

desentralisasi secara eksplisit tercakup dalam pengertian 

desentralisasi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.
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Pada pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara 

akademik maupun normatif, desentralisasi dan otonomi daerah 

sesungguhnya merupakan “alat” (tools) untuk meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah dan bukan 

sebagai “tujuan” (goals) itu sendiri.

Pemberikan kewenangan yang lebih besar atau seluas-

luasnya kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi, dengan 

demikian pada esensinya lebih didasarkan pada tuntutan bagi 

terwujudnya akuntabilitas publik (public accountability) yang 

merupakan tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat 

yang harus dilayaninya.

Beberapa kajian akademik dan riset empirik menunjukkan 

bahwa kebijakan desentralisasi, dapat mendorong kearah 

peningkatkan kualitas kepemerintahan, namun demikian 

banyak pula riset empirik yang menjelaskan bahwa 

desentralisasi juga merupakan suatu kegagalan dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Namun demikian Smith 

(1985) mengidentifikasikan 2 (dua) hambatan pokok dalam 

upaya desentralisasi. Pertama, skala operasi pada tingkat 

antar pemerintah lokal yang sangat kecil bagi efektivitas 

intervensi pemerintah untuk menangani ketimpangan 

sosial dan ekonomi Kedua, adapun salah satu tujuan utama 

yang diharapkan dengan adanya desentralisasi adalah untuk 

menumbuhkan komunitas, walaupun demikian ketika 

partisipasi muncul, negara cenderung untuk kembali ke dalam 
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bentuk perencanaan dan manajemen perkotaan yang bersifat 

ortodoks, atau bahkan bersikap represif.

DesentralIsasI urusan PemerIntahan Dan 
Penyelenggaraan PemerIntahan Daerah

Setiap kebijakan desentralisasi pada dasarnya selalu 

menempatkan pentingnya institusi pemerintahan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom. Rondinelli 

(1983) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah merupakan 

manifestasi perencanaan, pengambilan keputusan atau 

merupakan suatu kewenangan administratif dari pemerintah 

kepada organisasinya. Sementara itu otonomi daerah 

merupakan perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang merupakan konsep areal 

division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, terdapat 

dua makna utama desentralisasi, sebagai desentralisasi 

teritorial (wilayah), yang berarti pelimpahan kekuasaan dari 

pemerintah pusat kepada daerah di dalam negara. Sementara 

itu desentralisasi fungsional (dekonsentrasi) yang merupakan 

pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional yang 

secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan 

demikian desentralisasi adalah merupakan pendelegasian 

wewenang pusat pada daerah, baik bersifat kewilayahan 

maupun kefungsian.

Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat 

warga menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang 

memberikan kewenangan kepadanya. Dalam perkembangannya 

kebijakan desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah 
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(local government) yang memiliki kewenangan membangun 

institusi untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat 

(Supriyono, 2007). Sejalan dengan hal tersebut di atas Keban 

(2000) menjelaskan beberapa konsep otonomi daerah, di 

antaranya: (1) otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan 

terhadap kehidupan regional sesuai dengan riwayat, adat 

istiadat, dan sifat-sifatnya dalam negara kesatuan, (2) otonomi 

sebagai upaya berperspektif ekonomi politik di mana daerah 

diberi peluang untuk berdemokrasi dan berprakarsa memenuhi 

kepentingannya, (3) otonomi sebagai kemerdekaan dalam 

segala urusan yang menjadi hak daerah, (4) otonomi sebagai 

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat lokal, (5) otonomi daerah sebagai 

suatu mekanisme empowerment.

Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis, maka 

dalam penyerahan urusan pemerintahan tersebut selalu 

mengalami perubahan dari masa ke masa. Dan untuk menjamin 

kepastian perubahan-perubahan tersebut maka pemerintah 

perlu-didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Oleh 

sebab itu, dalam suatu pemerintahan tentunya tidak terlepas 

dari pembagian tugas pengurusan urusan pemerintah baik 

pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan 

pemerintahan.

Dalam rangka memberikan desentralisasi pelayanan dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyeleng-

garaan pembangunan, pemerintah daerah mempunyai peran 

yang sangat strategis karena posisinya yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat, sehingga sangat memahami 
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kondisi dan permasalahan yang terdapat di lapangan. Dengan 

demikian harapan program-program yang dilaksanakan dalam 

pembangunan daerah akan dapat memecahkan berbagai 

permasalahan yang dihadapi. Namun akibat kondisi makro 

nasional sebagai dampak dari krisis multidimensi yang belum 

sepenuhnya dapat dipikirkan, pemerintah daerah tentunya 

masih dihadapkan oleh berbagai masalah, seperti tingkat 

kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar, 

keterlantaran, kesenjangan antar daerah yang masih tinggi 

serta diperburuk oleh kejadian bencana alam yang terjadi 

di berbagai daerah sehingga mengakibatkan kehidupan 

masyarakat semakin terpuruk.

Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, pemerintah 

daerah sudah seharusnya lebih meningkatkan efektivitas dan 

mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, hal ini 

sejalam dengan tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah 

daerah, yaitu memberikan pelayanan dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat langkah-langkah 

kebijakan, di antaranya: (1) dengan melakukan sinkronisasi 

kebijakan, meningkatkan koordinasi dan melakukan kerjasama 

antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, (2) 

menyusun program-program pembangunan yang lebih berpihak 

pada rakyat, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan 

pedesaan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan bagi 

pengembangan ekonomi lokal, (3) melaksanakan pembangunan 

secara terpadu (integrated) lintas sektor, lintas wilayah serta 

mengurangi ego sektoral yang kuat.
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Kegiatan pemerintahan yang kompleks mengharuskan 

menghubungkannya dengan metode (cara) penyelenggaraan 

pemerintahan termasuk juga dengan struktur unit pemerintahan 

yang ada di suatu negara. Asumsi ini muncul dari hubungan 

yang mempertanyakan apakah irtstitusi pemerintah dengan 

suatu cara tertentu mampu melaksanakan beragam urusan 

pemerintahan yang ada. Efektifitas, efisiensi adalah gugatan 

utama ketika ragam kegiatan pemerintahan yang kompleks ini 

diselenggarakan dengan cara memusatkannya pada satu unit 

pemerintahan. Luasnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

ditambah dengan jangkauan territorial yang luas, menjadikan 

dinamika kebutuhan masyarakat di berbagai pelosok daerah 

tidak mampu dengan sesegera mungkin direspon oleh 

pemerintah yang semata-mata menerapkan sentralisasi 

untuk semua urusan. Kondisi ini juga menjadi beban berat 

bagi pemerintah ketika ia berada dalam suatu lingkup wilayah 

pemerintahan yang begitu besar dengan perbedaan yang 

mencolok antar daerah. Memang pemerintah pusat bisa saja 

mengembangkan berbagai kebijakan yang berbeda antar daerah 

tetapi ini akan kembali pada persoalan beban berat yang pada 

akhirnya berpengaruh pada efisiensi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat lokal.

Deskripsi ini secara teoritis mapun praktis mengarah pada 

kebutuhkan melakukan desentralisasi yang intinya mencoba 

menstrukturkan pola pembagian beragam urusan pemerintahan 

secara tepat dengan prinsip-prinsip tertentu ke dalam beberapa 

jenjang (atau jenis) pemerintah, yakni pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Orientasinya adalah pada jenjang atau jenis 

susunan pemerintah yang mana suatu urusan pemerintahan 
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itu harus diselenggarakan, apakah pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah. Dengan bahasa lain, urusan apa yang lebih 

tepat diurus oleh pemerintah pusat dan urusan apa yang lebih 

tepat diurus pemerintah daerah. Hal ini adalah hakekat dari 

sebuah kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan. Dengan 

demikian pertimbangan melakukan desentralisasi kewenangan 

(Dwiyanto dkk, 2006) adalah:

1. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk 

mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan baik 

untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk 

mendukung politik dan kebijakan nasional melalui 

pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. 

Dengan demikian, ada kesetaraan dan partisipasi politik 

serta merupakan media pendidikan politik untuk belajar 

berdemokrasi secara nyata.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas 

publik, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.

3. Dari segi cultural, desentralisasi dimaksudkan 

untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan 

atau kontekstualitas suatu daerah seperti geografis, 

kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun 

latarbelakang sejarahnya.

4. Dari segi pembangunan, desentralisasi dapat 

melancarkan proses formulasi dan implementasi program 

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

warga. Ketika pemerintah propinsi atau kabupaten 

mempunyai kewenangen untuk merumuskan sekaligus 

meng-implementasikan kebijakan pembangunan di 
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daerahnya, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif jika 

wewenang ini dipegang oleh pemerintah pusatmengingat 

kedudukannya yang berada di daerah, maka pemerintah 

daerah seharusnya lebih peka terhadap persoalan dan 

kebutuhan masyarakat setempat.

5. Dilihat dari kepentingan pemerintah pusat sendiri, 

desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah 

pusat dalam mengawasi program-programnya.

6. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan 

(perlombaan) antar daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah 

local untuk melakukan inovasi guna meningkatkan 

kualitas pelayanannya kepada warga.

Suatu hal yang harus dipahami bahwa format desentralisasi 

ini bukan sebagai format yang secara penuh menggantikan 

atau bahkan menghilangkan asas sentralisasi. Sangat beralasan 

jika keduanya tidak dipahami secara dikotomistik, Artinya 

bahwa dalam menerapkan asas desentralisasi pada satu 

urusan tentunya bukanlah berarti sama sekali tidak menganut 

asas sentralisasi untuk urusan-urusan yang lain. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa urusan pemerintahan yang 

pada kenyataannya memang lebih tepat diselenggarakan secara 

terpusat.

Bagaimana dengan kondisi penyelenggaraan urusan pemerin-

tahan di Indonesia? Serangkaian perubahan kebijakan tentang 

pemerintahan daerah telah memberikan kontekstualisasi yang 

berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan. Dalam 

kaitan ini, munculnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang 3 

tahun kemudian disusul dengan peraturan pemerintah nomor 
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38 tahun 2007 memberikan gambaran yang jelas secara normatif 

dan praktis dari proses desentralisasi urusan pemerintahan 

pada masing-masing struktur pemerintahan yang ada yakni 

pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah 

Kabupaten/Kota dengan tetap melandaskan komitrnen sebagai 

Negara Kesatuan.

Sementara itu, urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi 

pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

dan susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus 

fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 

dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. Dari instrumen kebijakan yang 

ada tersebut (PP No 38 Tahun 2007) menyebutkan bahwa 

urusan pemerintahan secara umum dibagi menjadi dua jenis 

urusan yakni urusan pemerintahan yang secara penuh (absolute) 

menjadi urusan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan 

yang menjadi urusan bersama (concurrent) antar tingkatan dan/

atau susunan pemerintahan.

Pada Tabel 2, nampak bahwa urusan yang dibagi bersama 

jauh lebih luas, lebih banyak dibanding jumlah urusan absolut 

pemerintah. Urusan bersama kemudian dibagi lagi menjadi dua 

jenis urusan yakni urusan pemerintahan daerah (Propinsi dan 

Kabupaten/Kota) dan urusan pemerintah pusat. Baik antara 

urusan pemerintahan daerah maupun urusan pemerintah 

pusat adalah merupakan urusan bersama atau dengan kata lain 

bahwa pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat tentunya 

tidak hanya berada pada bidang urusan yang berbeda, artinya 

bahwa untuk setiap urusan bersama, interaksi dan keterlibatan 

antar tingkatan atau susunan pemerintahan adalah merupakan 
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Tabel 2.
Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Pusat Urusan Bersama
1 No 2

- Politik Luar Negeri
- Pertahanan
- Keamanan
- Yustisi
- Moneter dan Fiskal 

Nasional, serta
- Agama

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan dan Pariwisata
18. Kepemudaan dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah
21. Pemerintahan Umum
22. Administrasi Keuangan Daerah
23. Perangkat Daerah
24. Kepegawaian dan Persandian
25. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Statistik
27. Kearsipan
28. Perpustakaan
29. Komunikasi dan Informatika
30. Pertanian dan Ketahanan Pangan :

a. Kehutanan
b. Energi dan Sumber Daya Mineral
c. Kelautan dan Perikanan
d. Perdagangan
e. Perindustrian

Sumber: PP Nomor 38 Tahun 2007
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sesuatu yang mutlak. Dengan demikian tidak ada bidang urusan 

yang secara mutlak menjadi kewenangan pemerintah daerah 

karena di dalamnya juga seialu ada kewenangan yang terbagi 

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang ditangani kabupaten/kota dan 

provinsi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Kedua 

urusan tersebut dapat dirinci sebagaimana terlihat pada table 

4 di bawah ini.

Tabel 3:
Urusan Pemerintahan yang ditangani oleh Kabupaten/Kota

dan Provinsi

Urusan Wajib Urusan Pilihan
No 1 No 2
1. Pendidikan 1. Kelautan dan Perikanan
2. Kesehatan 2. Pertanian
3. Lingkungan Hidup 3. Kehutanan
4. Pekerjaan Umum 4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Penataan Ruang 5. Pariwisata
6. Perencaan Pembangunan 6. Industri
7. Perumahan 7. Perdagangan
8. Kepemudaaan dan Olah Raga 8. Transmigrasi
9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan UKM
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak
15. Kelurga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertahanan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri
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20. Otonomi Daerah Pemerintahan 
Umum, Administradi Keuangan 
Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

Sumber: PP No.28 Tahun 2007.

Urusan pemerintahan yang ditangani kabupaten/kota dan 

provinsi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Kedua 

urusan tersebut dapat dirinci sebagaimana terlihat pada table 

4 di bawah ini.

Mencermati tabel 4 di atas terlihat bahwa urusan sosial 

merupakan urusan wajib yang harus dijalankan dan menjadi 

perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mengatasi 

keterlantaran anak-anak, khususnya anak terlantar. Anak 

terlantar merupakan fenomena sosial yang terjadi dihampir 

seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

fungsI PemerIntah Daerah Dalam Penyelenggaraan 
PemerIntahan

Istilah pemerintahan (government) berasal dari kata 

‘kubernan’ (Yunani) yang berarti “steering a ship” (Bevir, 2007). 

Analogi ini secara leksikal, pemerintahan dimaknai sebagai “an 
institution and government as a process”. Kajian government 

ini, baik dalam state-centric approach maupun society centred 
approach, mengantarkan pemahaman bahwa pemerintahan 
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dapat dipahami sebagai struktur dan proses yang melibatkan 

masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan. Kehadiran 

pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang 

penting bagi proseis kehidupan masyarakat, sekecil apapun 

kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan 

pelayanan pemerintah (Sarundajang, 2002). Dan secara sadar 

atau tidak sadar, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan 

kita sehari-hari yang erat hubungannya dengan fungsi-fungsi 

apemerintah di dalamnya. Fungsi-fungsi pemerintahan yang 

dimaksudkan (Ndraha, 2005), yaitu pelayanan (service), 

pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development).

Secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

Kausar (2008) menjelaskan ada tujuh hal utama yang 

mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) 

urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah, di mana 

kewenangan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi 

dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat. (2) lembaga yang merupakan wadah atau organisasi 

untuk melaksanakan otonomi yang diberikan kepada daerah. 

(3) personil yang mempunyai kecakapan untuk menjalankan 

otonomi yang menjadi kewenangan daerah. (4) sumber-sumber 

keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 

(5) unsur perwakilan/DPRD yang merupakan perwujudan 

demokrasi dari wakil-wakil rakyat di daerah yang mendapat 

legitimasi melalui pemilu sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah daerah. (6) pelayanan publik yang merupakan 

produk akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara 

efisien, efektif dan akuntabel. (7) pembinaan dan pengawasan 
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dari pemerintah berupa penetapan pedoman, arahan, supervisi, 

monitoring dan evaluasi dalam implikasi otonomi daerah.

Berdasarkan bentuknya, Sedarmayanti, dkk. (2005) 

mengemukakan enam bentuk atau sistem pemerintahan, yaitu: 

(1) Commitee system, bentuk pemerintahan daerah yang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh komisi-komisi 

yang dibentuk oleh lembaga legislatif; (2) Council system, 

pimpinan lembaga eksekutif dirangkap oleh pimpinan legislatif, 

(3) Presidential system, disebut juga sistem dual representative, 

yakni kepala daerah (mayor or governors) dan anggota legislatif 

dipilih secara langsung oleh rakyat; (4) City Manager, kepala 

daerah dan legislatif mempekerjakan manajer atau ahli bidang 

pemerintahan dalam masa waktu tertentu sebagai badan; (5) 

Parlemen system, sistem ini menempatkan kepala daerah 

sebagai pelaksana legislatif, pimpinan eksekutif diangkat dan 

bertanggungjawab kepada legislatif; (6) Parlemen system, sistem 

koligial dan intervensi pemerintah pusat. Dewan eksekutif 

dipilih dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, tetapi 

ketua dewan eksekutif diangkat oleh pemerintah pusat.

Dari penjelasan di atas, adapun inti atau pusat dari sistem 

pemerintahan adalah fungsi pemerintahan daerah yang 

melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dikemukakan pada 

Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. adapun fungsi 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

Suhardi (2006) merangkum fungsi-fungsi tersebut, sebagai 

berikut: (a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, 

kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat, (c) mengembangkan kehidupan 
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demokrasi, (d) mewujudkan keadilan dan pemerataan, (e) 

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, (f) menyediakan 

fasilitas pelayanan kesehatan, (g) menyediakan fasilitas sosial 

dan fasilitas umum yang layak, (f) mengembangkan sistem 

jaminan sosial, (h) menyusun perencanaan dan tata ruang 

daerah, (i) mengembangkan sumber daya produktif di daerah, 

(h) melestarikan lingkungan hidup, (j) mengelola administrasi 

kependudukan, (k) melestarikan nilai sosial budaya, (1) 

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan kewenangannya, dan (m) kewajiban yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tentunya harus 

mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas pemerintahan, 

seperti yang telah digariskan oleh Pasal 21 dari Undang-

Undang No. 32 Tahun 2006, sebagai berikut: (a) Mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, (b) memilih 

pimpinan daerah, (c) mengelola aparatur daerah, (d) mengelola 

kekayaan daerah, (e) memungut pajak daerah dan restribusi 

daerah, (f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, 

(g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, 

dan (h) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.

Dalam hal mengurus rumah tangganya pemerintahan, 

Sarundajang lebih jauh menjelaskan beberapa ciri-ciri pada 

pemerintahan lokal (local self government), yaitu: (1) segala 

urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah 

dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab 

itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terperinci; (2) 
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penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat 

perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pada pejabat 

pusat, tatapi pegawai pemerintah daerah; (3) penanganan segala 

urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau 

kebijaksanaan sendiri; (4) hubungan pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah 

hubungan pengawasan saja; (5) seluruh penyelenggaraan pada 

dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat 

dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh 

mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari 

ketidakadilan atau tekanan dari tekanan dari anggota masyarakat 

lainnya, serta bertugas menegakan administrasi keadilan 

secara pasti (Muluk, 2007). Di sisi lain sudah menjadi idaman 

bagi masyarakat negara-negara di dunia untuk memperoleh 

tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu 

mengelola pemerintahan secara baik pula.

Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap 

pemerintahannya sendiri, karena berbagi perilaku yang 

kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai 

penguasa daripada pelayanan masyarakat. Karenanya, salah 

satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah menciptakan 

pemerintahan yang baik, di mana pemerintah daerah harus 

mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim 

yang memungkinkan kreatifitas masyarakat berkembang dan 

yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat 

secara arif bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa 

membutuhkan keberadaan pemerintah tersebut Kessler, dkk 

(2005) menyarankan perlunya best practice bagi pemerintah 
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dalam membuat suatu kebijakan, seperti perlunya suatu negara 

untuk menyiapkan ahli yang khusus menangani masalah sosial 

yang berkaitan dengan masalah sosial.

Keterlantaran merupakan masalah sosial saat ini yang 

tentunya tidak terlepas dari perekonomian suatu daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dumairy (1996) 

menjelaskan empat macam peran penting pemerintah, yaitu: (a) 

Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan 

sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa 

optimal dan mendukung efisiensi produksi. (b) Peran distributif, 

yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber 

daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan 

wajar. (c) Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam 

memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika 

berada dalam keadaan disequilibrium, (d) Peran dinamisatif, 

yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses 

pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, 

dan maju. Dan pemerintah daerah mempunyai peran yang 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, 

tidak terkecuali dalam meningkatkan kesejahteraan bagi 

anak terlantar yang tentunya perlu mendapat perhatian, serta 

pemenuhan kebutuhan dalam menyediakan kebutuhan bagi 

penduduknya.

Ada beberapa alasan pemerintah melakukan penyediaan 

barang publik yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya. 

Dumairy (1996) Di sisi lain mejelaskan empat hal pokok 

yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penduduknya. 

Pertama, dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, 

birokrat pada tingkat bawah memiliki pengetahuan yang lebih 
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(knowledge in society) tentang keinginan penduduknya, jika 

dibandingkan dengan sistem sentralisasi. Kedua, dengan adanya 

desentralisasi, pemerintah tentunya akan menjamin kontrol 

yang lebih demokratis terhadap aparat. Ketiga, pemerintah 

dari berbagai tingkatan harus saling bekerja sama dan jika 

salah satunya mengabaikan keinginan warganya, mereka dapat 

melakukan tekanan pada pemerintah. Keempat, Penyediaan 

oleh daerah menghasilkan barang dan jasa publik lokal yang 

lebih efisien dan penduduk menjadi lebih sadar akan biaya 

pelayanan. Dengan demikian peran pemerintah daerah dapat 

menjadi senjata yang efektif untuk menyalurkan tekanan lokal 

serta dapat menyatukan kepentingan daerah.

KebIjaKan PartIsIPatIf Dan tInDaKan KoleKtIf

Dewasa ini sudah menjadi mode bahwa kebijakan publik 

tidak lagi hanya diciptakan oleh suatu organisasi formal tetapi 

juga melibatkan abeberapa organisasi informal yang terkait 

dengan masalah kebijakan tersebut Menurut Carlsson (1996) 

bahwa bentuk tindakan kolektif yang ideal adalah di mana 

sekelompok orang, individu atau kelornpok bergabung dalam 

suatu organisasi untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dalam menentukan suatu kebijakan, Meyer dan Zucker (lihat 

Carlsson, 1996) membagi bentuk tindakan kolektif menjadi 

empat bagian penting, yaitu: Pertama, para anggota memiliki 

kepentingan bersama dan memiliki koordinasi formal, kedua, 

para anggota memiliki kepentingan bersama namun koordinasi 

bersifat tidak formal, ketiga, para anggota, keempat, para 

anggota saling menyesuaikan satu dengan lainnya walaupun 

memiliki kepentingan berbeda.



60   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa perumus 

kebijakan merupakan decision maker dalam tindakan kolektif, 

sehingga terjadinya suatu perubahan; dari organisasi hirarkhi 

yang terpusat menjadi arah jaringan kerja kepemerintahan 

(networks of governance). Jaringan kerja tersebut merupakan 

suatu upaya memelihara, menumbuhkan, dan mengintegrasikan 

organisasi sehingga dapat menghasilkan suatu kemampuan 

kinerja yang lebih baik. Adapun tujuan utama dari jaringan kerja 

tersebut adalah untuk mewujudkan suatu pencapaian tujuan 

bersama, serta mengembangkan kemampuan organisasi dan 

merupakan suatu upaya untuk dapat mengembangkan sumber 

daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tindakan kolektif akan dapat berjalan sesuai dengan 

keinginan organisasi apabila individu-individu dapat bekerja 

sama untuk tujuan bersama. Bagason (2000) memahami 

bahwa individu tentunya tidak akan dapat bergabung dalam 

suatu kelompok apabila tidak ada kepentingan bersama yang 

ingin dicapai. Selain itu, Bogason memandang bahwa individu 

akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik apabila mereka 

dapat bergabung dalam suatu kelompok tertentu untuk dapat 

melakukan kerjasama. Dalam pendekatan kolektif, keberadaan 

kerjasama lebih diperhitungkan daripada kerja secara individu 

karena mereka percaya bahwa untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu tentunya diperlukan suatu kerjasama.

Dalam era post-modern, individu merupakan sesuatu yang 

penting sehingga orang akan beranggapan bahwa tindakan 

kolektif tidak diperlukan lagi. Pendapat ini tentunya tidak 

beralasan, individu memang akan melaksanakan strategi-

strateginya sendiri tetapi mungkin hanya sedikit yang memiliki 
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semua sumber daya yang diperlukan untuk maju dengan 

kemampuannya sendiri (Bagason, 2000). Untuk itu diperlukan 

suatu tindakan kolektif yang esensinya kekuasaan publik yang 

merupakan suatu yang penting sebagai sumber daya untuk 

dapat bertindak.

McGee (2000) menjelaskan bahwa mekanisme partisipatori 

ini penting untuk merumuskan kebijakan publik karena 

mekanisme ini tentunya dapat memberikan keuntungan 

bersama. Senada dengan hal tersebut di atas, Warner (2001) 

secara tegas mengatakan bahwa administrasi publik yang 

demokratis tentunya memerlukan hubungan yang langsung 

antara administrator dan masyarakat, sehigga masyarakat 

merasa diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan kolektif 

dengan menggunakan kekuasaan publik (aktor, organisasi, 

dan sumber daya) akan sulit dilaksanakan manakala negara 

mempunyai kekuasaan yang lebih dominan terhadap stakeholders. 

Keadaan yang demikian tentunya akan menyebabkan lemahnya 

posisi tawar bagi aktor-aktor yang lain, sehingga keinginan 

aktor yang kuatlah atau birokrat yang akan mendominasi isi 

dari suatu kebijakan yang dibuat.

Apabila dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan 

aktor pemerintah lebih dominan dibandingkan dari aktor-aktor 

dari stakeholders yang lain (swasta, dan masyarakat sipil), 

kebijakan tersebut tentunya tidak akan dapat mengakomodasi 

semua kepentingan-kepentingan stakeholders-nya. Hal ini 

dapat dilihat pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan 

dengan munculnya pelanggaran-pelanggaran dari stakeholders 

yang lain. Untuk itu diperlukan tindakan kolektif (Bagason, 
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2000) dengan memadukan pemikiran Durning (1999) tentang 
analisis kebijakan partisipatif (AKP) interpretafif yang lebih 
menekankan pada perlunya arus informasi langsung antar 
stakeholders dalam proses pembuatan kebijakan. Pemikiran 
Durning ini sejalan dengan pemikiran yang dipaparkan oleh 
McGee (2000), Warner (2001) dan Werlin (2003), di mana 
melalui komunikasi, informasi dapat terus berlangsung dan 
tidak hanya dalam proses pembuatan kebijakan saja, tetapi juga 
dalam menilai dampak kebijakan tersebut yang pada akhirnya 
akan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan suatu 
kebijakan pada masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya 
mengenai proses analisis kebijakan partisipatif, lihat gambar 3 
di berikut ini.

Gambar 1.
Proses Analisis Kebijakan Partisipatif

Sumber: Abdul Wahab (1999)
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Proses analisis di atas adalah merupakan model sintesis 

yang menggabungkan secara elektik beberapa unsur atau 

komponen dalam tindakan kolektif dengan analisis kebijakan 

partisipatif seperti yang dikonsepsikan oleh During. Model ini 

diakui bukan merupakan model yang ideal serta merupakan 

suatu model yang bersifat kompromistis yang disesuaikan 

dengan kepentingan lokal.





4

Kesejahteraan sosIal

D
alam dasawarsa terakhir, isu kesejahteraan sosial 

banyak mendapat perhatian dari masyarakat, terutama 

pada masyarakat di negara-negara maju. Kesejahteraan sosial 

dalam pengertian yang luas mencakup berbagai tindakan 

yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan 

masyarakat yang lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya 

untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial 

yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dan dalam pengoperasian kekuasaan 

negara, muncul beragam sudut pandangan baru, di mana 

negara ternyata tidak berpihak pada kepentingan rakyat 

seluruhnya. Kritik tersebut dapat dipahami bahwa negara 

seharusnya berpihak pada salah satu kelompok tertentu, yang 

sebagian masyarakat tersebut hidup dalam kondisi yang tidak 

menguntungkan dan mengalami kesulitan serta keterbatasan 
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dalam mengakses berbagai pelayanan sosial (Suryadi, 2006; 

Budiman, 2002).

Perubahan sosial ekonomi yang berkepanjangan yang 

berakibat pada masih adanya masyarakat dengan kondisi 

yang memerlukan perlindungan sosial, yang merupakan 

“the idea of developing social knowledge for the purpose of 
social betterment” (Wagner, 2007), dalam meningkatan 

kesejahteraan warga masyarakat. Dan untuk mencapai 

keadilan sosial tersebut, ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, pertama setiap orang mempunyai hak yang 

sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan 

yang sama bagi semua orang; kedua ketimpangan sosial dan 

ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat 

diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) 

semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Rawls, 

2006), serta merupakan suatu integrated social science of 
public purpose (Ikbar, 2006) dalam mengatasi masalah sosial 

masalah keterlantaran.

Di samping pengertian kesejahteraan sosial, terdapat pula 

beberapa konsep yang terkait dengan prinsip hak-hak asasi 

manusia yang tertuang dalam Universal Declaration of Human 
Right. Para pakar tersebut dapat mendefinisikan konsep 

tersebut secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan 

analisis yang akan dikembangkan. Kusumaatmadja (2007) 

menjelaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang 

terenggutkan (non-derogable right), yang tidak? boleh dicabut 

dalam keadaan apapun. Akan tetapi, anak terlantar pada saat ini 

biasanya tersisih dari kehidupan normal serta terganggu pada 

proses tumbuh-kembangnya secara wajar (Finzi, dkk. 2001; 
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Weizman, 2002), dan sering menjadi korban situasi dan bahkan 

jauh dari masyarakat (displaced children), yang berdampak 

pada emosional maupun perilaku anak tersebut. Hal ini sejalan 

dengan Roditti (2005) yang menekankan pentingnya dukungan 

emosional anak dan hubungan sosial dalam menjaga anak 

seperti menyiapkan pendidikan, serta memberikan dukungan 

sosial bagi tumbuh kembang anak.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan 

kesejahteraan sosial yang mengacu pada pengertian tersebut 

di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Jones yang 

diintisarikan oleh Suharto (2007) menjelaskan bahwa kebijakan 

dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan 

civil society untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial Dan 

tujuan yang diharapkan dari pembangunan kesejahteraan sosial 

tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan 

sosial.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang 

guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya 

adalah para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu 

mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi 

sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang paling mendasar dan karenanya memerlukan 

pelayanan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan publik tersebut diperuntukkan 

khususnya bagi ariak-anak terlantar, orang miskin, anak jalanan/

wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lanjut 

usia terlantar, pekerja sektor informal, pekerja industri yang 

tidak mendapatkan jaminan sosial.
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Pengertian lain yang mendefinisikan kriteria pembangunan 

kesejahteraan sosial adalah Blau & Abramovitz (2003), yang 

mempertegas relativitas masalah sosial yang menekankan 

pentingnya hubungan antarwarga masyarakat untuk meningkat-

kan kesejahteraan pembangunan sosial yang lebih baik di masa 

yang akan datang.

Untuk menentukan lingkup substansi kesejahteraan 

tidak mudah, namun berbagai penelitian awal mengenai 

kesejahteraan secasa sederhana menggunakan indikator output 
ekonomi per kapita sebagai proksi tingkat kesejahteraan. 

Pada perkembangan selanjutnya, output ekonomi perkapita 

digantikan dengan pendapatan perkapita.

Menanggapi kritik terhadap penggunaan output ekonomi 

perkapita, maka pendapatan rumahtangga digunakan sebagai 

proksi kesejahteraan karena dipandang lebih mencerminkan 

apa yang dinikmati oleh masyarakat wilayah. Namun, data 

pendapatan rumah tangga seringkali sulit diperoleh sehingga 

digunakan informasi tentang konsumsi rumah tangga. Salah 

satu kelemahan dari konsumsi rumah tangga adalah taksiran 

yang cenderung berada di bawah angka pendapatan rumah 

tangga yang sesungguhnya. Penggunaan output ekonomi 

perkapita atau pendapatan rumah tangga dipandang kurang 

relevan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat karena 

hanya memperhatikan faktor ekonomi saja. Hal ini mendorong 

penggunaan indikator lain yang lebih komprehensif.

Atas promosi yang dilakukan oieh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), saat ini Indeks Pembangunan Manusia 

sebagai penilaian yang bersifat komposit atas perkembangan 

konsumsi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat digunakan 
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secara luas untuk mengukur perkembangan kesejahteraan 

masyarakat.

Pengertian sebagaimana diungkap oleh ahli di atas, 

masalah sosial tentunya tidak terlepas dari empat komponen 

penting (Suharto, 2007), sebagai berikut: (1) kondisi tersebut 

merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu 

tertentu, (2) dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian 

fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat, (3) 

merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial 

dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat, dan 

(4) menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Perekonomian yang terkait dengan bahan pangan, sandang, 

perumahan dan pendapatan adalah merupakan sekelompok 

benda-benda atau barang-barang kebutuhan hidup manusia 

yang kelangsungan eksistensinya dalam kondisi kehidupan 

normal yang tak bisa ditawar (Lang & Berberich, 1995), yang 

berkaitan langsung dengan pembangunan kesejahteraan sosial. 

Ada sejumlah kecenderungan kesejahteraan sosial yang saling 

terkait, seperti yang diungkapkan oleh Markus (2004) yaitu: 

(1) demokrasi, hak asasi manusia, (2) kebangkitan civil society, 

(3) efisiensi pemerintahan (reinventing government, good 
governance), (4) debirokrasi dan otonomi daerah.

KonseP Kesejahteraan sosIal

Kesejahteraan sosial merupakan representasi yang bersifat 

kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. 

Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, 

mempunyai terkaitan antardimensi dan ada dimensi yangsulit 

direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan 
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sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan 

keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu 

representasi distribusional dari keadaan itu. Penentuan batasan 

substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan 

menjadi perdebatan yang luas. Perumusan tentang batasan 

tersebut seringkali ditentukan oleh perkembangan praktik 

kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara 

yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

antara lain Elizabeth Wickenden yang menjelaskan bahwa 

kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah peraturan 

perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang 

menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta 

menjaga ketenteraman dalam masyarakat (Adi, 1994). 

Sedangkan definisi kesejahteraan sosial hasil pertemuan pada 

‘Pre-Conference Working Committee far the 15th International 
Conference of Social Welfare’ memandang bahwa kesejahteraan 

sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya 

tercakup pula kebijakan pelayanan yangterkait dengan berbagai 

kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan 

sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi 

budaya, dan sebagainya (Adi, 1994).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

sosial adalah berbagai usaha yang dikembangkan untuk 

meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, 

mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan 
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spiritual. Sedangkan jika dilihat dari jenis masalah yang 

ditangani, kesejahteraan sosial dapat diklasifikasikan pada: (1) 

kesejahteraan keluarga, (2) kesejahteraan anak, (3) kesehatan,  

(4) cacat fisik, (5) kesehatan jiwa, (6) tindak pidana dewasa, (7) 

rekreasi dan pendidikan informal, (8) perencanaan, koordinasi, 

dan (9) pengembangan program.

Berdasarkan literatur, konsep kesejahteraan sosial merujuk 

pada tiga konsepsi, yaitu (a) Suatu kondisi statis atau keadaan 

sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah dan sosial; (b) Kondisi dinamis, yaitu kegiatan atau 

usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas; 

serta (c) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan 

lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan, 

yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau 

pelayanan sosial.

Pemahaman kesejahteraan sosial pada konsepsi 

pertama, akan memberikan pengertian pada pembangunan 

kesejahteraan sosial sebagai proses perubahan terencana dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Pengertian ini kemudian 

membawa pemahaman tujuan pembangunan kesejahteraan 

sosial yang sebangun dengan pembangunan sosial, bahkan 

dengan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pada 

akhirnya, seluruh aspek pembangunan ditujukan untuk 

mencapai dan meningkatkan kesejahteraan untuk segenap 

rakyatnya.

Dalam konteks Pembangunan Nasional, konsepsi 

kesejahteraan sosial yang pertama juga akan mendorong 

pemahaman yang sama akan kegiatan kesejahteraan rakyat 
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yang menjadi ranah tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial. 

Untuk itu, dalam penyusunan masterplan ini pemaknaan 

kesejahteraan sosial, pembangunan kesejahteraan sosial serta 

lembaga sosial tersebut diupayakan dapat membantu mengatasi 

permasalahan sosial yang terjadi di daerah (Goss, 2001).

Suatu proses perencanaan dipandang bersifat berulang 

kembali secara kesinambungan (process recycles), dan terdiri 

dari beberapa langkah untuk menghasilkan rencana-rencana 

yang ingin ditetapkan. Dari langkah pertama dan kedua, yaitu 

pemahaman penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

historis dan penilaian situasi saat ini maupun proyeksi ke depan, 

diharapkan dapat diperoleh ide atau gagasan arah pembangunan 

kesejahteraan sosial. Sedangkan dari langkah kedua dan ketiga 

yaitu penilaian situasi internal dan eksternal, diharapkah dapat 

diperoleh analisa SWOT, khususnya bagi Departemen Sosial 

sebagai institusi yang bertanggung jawab secara langsung 

dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dari langkah ketiga dan keempat yaitu penetapan isu agenda 

dan opsi strategis diperoleh permasalahan pembangunan 

kesejahteraan sosial yang krusial. Kemudian dari langkah 

keempat dan kelima, yaitu penetapan opsi strategis dan 

penilaian kelayakan masing-masing opsi, diharapkan dapat 

diperoleh strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang 

tepat. Akhirnya, dari langkah kelima dan keenam, yaitu penilaian 

kelayanan opsi strategis dan implementasi, diharapkan dapat 

diperoleh rencana-rencana tindak yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua 

pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk 
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kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat 

kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau 

masyarakat luas. The dynamics of Social Welfare Policy yang 

ditulis Joel Blau, dijelaskan bahwa kesejahteraan (walfare) 

adalah “the state of beitig or doing well; the condition of health, 
prosperity, happiness, and well-being. A welfare state exists in 
those societies that make the well-being of people the responsibility 
of the government” (Blau & Abramovitz, 2003). Pengertian 

ini mengantarkan kepada pemahaman kompleks mengenai 

substansi kesejahteraan itu sendiri serta intensitas substansi 

tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Dengan kata 

lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan 

dengan lingkup kebijakan sosial (social welfare policy).

Konsep lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, 

Midgley, dkk (2000) yang mendefinisikan kesejahteraan sosial 

sebagai: “... a condition or state of human well-being.” Definisi 

tersebut dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera akan dapat 

tercipta manakala kehidupan manusia aman dan bahagia 

karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, 

tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala 

manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama 

yang mengancam kehidupannya.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, 

pengertian kesejahteraan sosial di Indonesia, merujuk pada 

pelayanan kesejahteraan sosial, terutama bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi 

ranah tugas Departemen Sosial. Untuk itu, pembangunan 

kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam masterplan ini 

akan difokuskan pada usaha yang terencana dan terarah yang 
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meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial, 

mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat 

institusi-institusi sosial.

KonseP Kesejahteraan anaK

Negarawan Inggris, Winston Churchill, mengatakan bahwa 

tidak ada investasi yang lebih baik untuk masyarakat manapun 

di dunia, kecuali menyediakan susu, pendidikan, dan lingkungan 

yang sehat bagi anak-anak (Respons, 1998). Hal tersebut sangat 

beralasan karena anak merupakan adalah potensi negara dan 

merupakan cikal generasi yang menjadi tumpuan harapan masa 

depan bangsa. Untuk mengemban tanggung jawab tersebut 

anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasrnani 

dan sosial. Namun demikian, pemeliharaan kesejahteraan anak 

belum dapat dilakukan oleh anak sendiri sehingga tanggung 

jawab tersebut menjadi tanggungan orangtua, keluarga, 

masyarakat dan pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 4/1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak, menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan pengertian tentang 

anak sendiri dalam undang-undang yang sama disebutkan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dua 

puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Adapun batasan usia 

21 (dua puluh satu) tahun sebagai usia anak didasarkan pada 

asumsi bahwa tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, 

dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur 
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tersebut dan demi kepentingan usaha kesejahteraan sosial. 

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menetapkan batasan usia anak di bidang peradilan ialah 16 

(enam belas) tahun.

Pertumbuhan dan perkembangan secara wajar bagi anak 

memiliki makna yang besar karena pada pengertian itu terpaut 

masalah pokok anak. Untuk itu, kajian tentang kesejahteraan 

anak tentunya tidak terlepas dari 3 (tiga) hal penting seperti 

yang dipaparkan oleh Sumarnonugroho (1984), (1) Pemenuhan 

kebutuhan yang bersifat rohaniah bagi anak dengan pertumbuhan 

dan perkembangannya secara wajar melalui asuhan keluarga 

dan orangtuanya sendiri, (2) pemenuhan kebutuhan yang 

bersifat jasmaniah seperti cukup gizi, pemeliharaan kesehatan, 

dan kebutuhan fisik lainnya, dan (3) santunan atau peningkatan 

kemampuan berfungsi sosial bagi anak-anak miskin, terlantar, 

cacat dan yang mengalami masalah perilaku.

KonseP anaK terlantar

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial/

Departemen Sosial mendefinisikan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok 

masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau 

gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga 

tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan 

sosial) secara memadai dan wajar. Seperti halnya penyandang 

kesejahteraan sosial lainnya, keterlantaran merupakan 

masalah sosial utama yang perlu mendapatkan perhatian dari 

Departemen Sosial dalam pemenuhan hak dan kebutuhan 

anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 
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1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak 

usia balita sampai usia sekolah. Menurut data yang diperoleh 

dari Dinas Sosial RI (2009), sejak tahun 2004 tercatat bahwa 

jumlah anak terlantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak atau 

sekitar 17,6% dari total jumlah seluruh anak (58,7 juta) di 

Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya 

anak jalanan yang jumlahnya lebih dari 98 ribu anak, yang 

menghadapi perlakuan salah dan terpaksa bekerja di tempat-

tempat yang memiliki resiko tinggi.

Pentingnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari 

berbagai kegiatan yang dapat menggangu pertumbuhannya, baik 

secara fisik, mental maupun sosial. Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat 

tumbuhnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagi 

kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara 

berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang 

kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah 

konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan 

membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Menurut Finzi, dkk (2002) bahwa keterlantaran lebih 

merupakan “acts of omission, implying lack of proper parental 
control or guardianship”, serta lemahnya kontrol diri anak itu 

sendiri (Chappie, 2005). Lebih rinci pengertian anak terlantar 

ini dipaparkan oleh Setiadi (2009) mendefinisikan anak 

terlantar, adalah:
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‘’anak yang berusia 6-16 tahun yang karena sebab tertentu 

(karena beberapa kemungkinan: miskin/ tidak inampu, salah 

seorang dari orangtua/wali pengampu sakit, salah seorang/

kedua orangtuanya/wali pengampu sakit, keluarga tidak 

harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak 

dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik 

secara jasmani rohani maupun sosial”.

Keterlantaran anak lebih merupakan kurangnya perhatian 

dan tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka 

karena berbagai sebab, serta tidak dapat terpenuhinya 

kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh anak itu sendiri, 

baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus 

dalam kaitannya dengan keterlantaran adalah anak jalanan 

yang sebagian besar hidupnya bekerja di jalanan, menjajakan 

berbagi barang serta menghabiskan sebagian waktunya di 

jalanan. Menurut definisi yang dikeluarkan UNICEF bahwa 

anak jalanan adalah mereka yang meninggalkan rumah, sekolah 

dan komunitas mereka sebelum bertisia enam belas tahun dan 

telah terhanyut dalam sebuah pengembaraan kehidupan jalanan 

(Childhope, 1991).

Sedangkan karakteristik anak jalanan menurut Yayasan 

Kesejahteraan Anak Indonesia adalah: (1) Anak yang berusia 

enam sampai 21 tahun, terutama usia enam sampai lima belas 

tahun, berdasarkan asumsi bahwa dalam usia ini anak-anak 

tersebut dapat menopang diri mereka sendiri, (2) meninggalkan 

keluarganya, (3) membuat hidup mereka dalam rutinitas 

kegiatan keseharian, (4) meninggalkan sekolahnya, dan (5) 

tinggal di kota besar (Childhope, 1991).
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Pada daerah perkotaan, khususnya Kota Mataram, banyak 

anak usia sekolah terpaksa menghabiskan sebagian besar 

waktunya di jalan atau tempat-tempat umum lainnya seperti 

pasar, terminal bus, pelabuhan penyeberangan laut, dan 

sebagainya. Mereka mencari uang untuk biaya hidup dengan 

berbagai cara seperti menjajakan koran, makanan, minuman, 

menyewakan payung ketika hujan, atau menjadi penyemir 

sepatu. Faktor utama keberadaan mereka lebih disebabkan 

oleh faktor kemiskinan keluarga.

Di kota-kota besar permasalahan anak terlantar merupakan 

suatu fenomena sosial yang menjadi bagian dari kehidupan 

kota. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF, tahun 2008, 

terdapat 50.000 anak terlantar yang tersebar di beberapa 

daerah di Indonesia terutama kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Jumlah tersebut diramalkan 

akan terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitas 

maupun kualitas sebagai dampak sosial dari krisis ekonomi 

yang melanda Indonesia.

Laporan Studi Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

(2003) menyebutkan bahwa aktivitas anak terlantar mayoritas 

bekerja pada sektor informal yang rata-rata bekerja 8 sampai 

10 jam per hari. Penelitian ini juga mengelompokkan anak 

terlantar yang mencari nafkah untuk keiuarga yang terbagi ke 

dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Anak terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal. 

Mereka tinggal di tempat-tempat urnum seperti di 

stasiun kereta, gerbong kereta yang tidak terpakai, atau 

di pasar. Ditinjau dari pekerjaannya, anak terlantar yang 

bekerja di jalanan dengan tipe ini cenderung mengerjakan 
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pekerjaan yang mengharap belas kasihan orang lain, 

seperti mengemis dan

2. Anak terlantar yang memiliki tempat tinggal, tetapi tidak 

tinggal dengan orangtua mereka. Umumnya mereka 

adalah pendatang dari desa, dan mereka menyewa kamar 

bersama teman-teman mereka. Sama seperti kelompok 

yang pertama mereka sudah tidak sekolah lagi. Anak 

terlantar dalam kelompok ini biasanya memiliki pekerjaan 

sebagai penyemir sepatu atau pedagang asongan.

3. Anak terlantar yang.mempunyai tempat tinggal dan 

tinggal bersama orangtuanya atau kerabatnya. Sebagian 

dari mereka masih sekolah dan mereka bekerja di jalan 

sebelum atau setelah pulang sekolah.

Laporan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Badan 

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta yang 

melaporkan bahwa sebagian besar dari anak terlantar tinggal 

bersama orangtuanya. Hanya sebagian kecil yang hidup 

dengan teman-temannya di jalan. Selanjutnya laporan tersebut 

menyetbutkan bahwa kemiskinan merupakan penyumbang 

utama munculnya anak ‘terlantar, selain faktor keharmonisan 

keluarga berada pada urutan kedua dalam memberikan andil 

bagi munculnya anak terlantar. Sedangkan faktor-faktor 

yang menyebabkan adanya anak terlantar antara lain: (a) 

pola kehidupan keluarga dan lingkungan hidup keluarga yang 

kurang membantu pertumbuhannya secara wajar, baik secara 

jasmaniah, rohani dari sosial, (b) pola kehidupan keluarga yang 

tradisional sedang mengalami perubahan, (c) kemiskinan, 

(d) lembaga-lembaga dan sumber-sumber kesejahteraan 

sosial, baik negara maupun swasta belum dioptimalkan, (e) 
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konsep penanganan terpadu dan pelaksanaanya masih perlu 

penyempurnaan (Bustam, 1982).

Berkaitan dengan permasalahan keterlantaran anak, 

hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia (1994) menyatakan bahwa hubungan kemiskinan 

dengan perginya anak ke jalanan bukanlah hubungan yang 

sederhana. Di antaranya terdapat faktor-faktor intermediate 

seperti harmoni keluarga, kemampuan pengasuhan anak dan 

langkanya dukungan keluarga (family support) pada saat krisis 

keluarga di rumah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu 

kajian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keberadaan 

anak jalanan seperti faktor keluarga, lingkungan dan alasan atau 

dorongan dalam diri seorang anak yang menyebabkan ia pergi ke 

jalan. Dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhanhidupnya, 

memaksa anak jalanan untuk melakukan berbagai cara. Pihak 

keluarga sendiri juga merelakan anaknya berkeliaran di jalan 

untuk bekerja. Akibat dari kebiasaan hidup yang seperti itu 

ditambah lagi mereka sudah mengenal uang, membuat sebagian 

dari mereka enggan bersekolah. Hal inilah yang menyebabkan 

jumlah anak terlantar tersebut kian bertambah baik secara 

kuantitas maupun kualitas.

Partisipasi pemerintah terhadap anak terlantar (neglected 
children) masih belum maksimal; oleh sebab itu, Roditti (2005) 

menyarankan agar kesejahteraan sosial tentunya akan menjadi 

prioritas pemerintah. Meskipun demikian terdapat beberapa 

elemen masyarakat telah melibatkan diri dalam membantu 

anak terlantar, tetapi sifatnya masih belum permanen, karena 

penanam modal dalam membantu pada bidang sosial yang 
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masih belum banyak menghasilkan keuntungan seperti dalam 

dunia usaha. Dari tidak bisa disangkal, bahwa dunia kehidupan 

anak terlantar masih jauh tertinggal dengan dunia ekonomi.

KebIjaKan sosIal Penanggulangan anaK terlantar

Menguatnya paradigma governance tentunya tidak terlepas 

dari fenomena keterbatasan dan ketidakmampuan negara 

dalam mengatasi persoalan publik dan manajemen sumber 

daya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan 

dan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah 

pada masa yang akan datang, yaitu:

1. Pelaksanaan otonomi daerah dan upaya pengembangan 

sistem implementasi UU No. 32 Tahun 2004;

2. Menurunkan tingkat kemiskinan yang jumlahnya 

semakin besar dan penanganan isu-isu strategik 

dan global, seperti ketenagakerjaan, integrasi sosial, 

lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, kesetaraan 

jender, kemitraan global, dan sebagainya;

3. Perlunya kajian baru untuk melihat arah, orientasi dan 

bentuk program pembangunan kesejahteraan sosial; 

(d) peningkatan peran serta masyarakat dalam semua 

kegiatan (Depsos 2007).

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari sasaran yang 

diharapkan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang 

mengamanatkan bahwa masalah yang terkait dengan kemiskinan 

dan kelaparan, serta mengurangi angka kematian anak (reduce 
child mortality), serta berbagi masalah kesejahteraan sosial anak 

terlantar yang perlu mendapat perhatian pemerintah saat ini.
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Sesuai dengan nuansa perkembangan literatur kebijakan 

publik yang menangani masalah-masalah sosial, ada tiga sasaran 

penting yang tidak boleh terpisahkan dari pembangunan soaial, 

yaitu: (a) pengangguran, (b) kemiskinan, dan (c) ketimpangan. 

Apabila ketiga indikator itu dapat terpenuhi tentunya 

pembangunan akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, 

dan apabila terjadi sebaliknya, maka pembangunan akan sulit 

terlaksana (Hudiyanto, 2005).

Dalam konsep pembangunan yang ditawarkan di atas, 

tujuan pembangunan mencakup peningkatan kesejahteraan 

bagi anak terlantar dan pemerataan pendapatan. Karena itu, 

pembangunan juga tidak terlepas pada aspek-aspek kualitatif 

dari pembangunan, yaitu pada hal-hal yang mencakup masalah 

kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development. 

Di samping itu, pentingnya peranan kaum elit terhadap 

kaum marginal dan kelompok minoritas dalam pembangunan 

merupakan suatu hal utama dalam pemerataan pembangunan. 

Oleh sebab itu, fungsi pemerintah tentunya erat kaitannya 

dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah 

dan dapat terdistribusi secaria proporsional. Dan pemerintah 

pusat juga diharapkan dapat berperan dalam menjamin adanya 

distribusi sumber-sumber ekonomi kepada berbagai daerah 

sehingga tercapai keadilan yang diharapkan.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa keterlantaran 

dan kenakalan anak merupakan masalah sosial yang erat 

kaitannya dengan permasalahan kebijakan sosial. Kebijakan 

sosial kadang dinyatakan sebagai bentuk respon terhadap 

masalah sosial yang tentunya tidak terlepas dari ekonomi, 

politik dan struktur pemerintahan, ideologi, perubahan sosial, 
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dan sejarah (Blau, 2003). Walaupun demikian, sebetulnya 

kebijakan sosial mempunyai kedudukan lebih dari sekedar 

respon terhadap masalah sosial (Chappie, dkk. 2005; Soetomo, 

2008). Hal itu disebabkan oleh karena kebijakan sosial yang 

tidak hanya memberikan fokus perhatian terhadap masalah itu 

sendiri, akan tetapi juga merancang suatu relasi sosial.

Di sisi lain, Soetomo (2008) lebih jauh menjelaskan bahwa 

ada dua bentuk respon yang berkaitan dengan masalah sosial 

ini, yaitu respon langsung dan respon tidak langsung. Respon 

langsung yaitu respon yang ditujukan kepada kelompok 

sasaran tertentu yang menjadi penyandang masalah misalnya 

anak terlantar atau orang miskin. Bentuknya dapat berupa 

pemberian pelayanan atau bantuan untuk meringankan beban 

kehidupan kelompok ini, atau paling tidak agar penyandang 

masalah ini dapat tetap hidup walaupun dalam kondisi minimal 

yang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. 

Respon tidak langsung yaitu dalam menangani masalah 

tentunya tidak langsung pada penyandang masalah, melainkan 

pada pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan 

bagi semua pemerintah daerah, karena itu pemerintah 

daerah diharapkan dapat melakukan perubahan, perbaikan 

atau pemecahan masalah mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan masalah sosial yang merupakan salah satu bentuk 

upaya tersebut. Karena itu dalam suatu kebijakan tentunya 

tidak terlepas dari unsur-unsur pada pelayanan, seperti 

kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bukan masalah teknis 

melainkan cenderung pada segi regulasi dan distribusinya. 

Sementara itu pada kebijakan yang berkaitan dengan masalah 
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sosial, kebijakan tersebut lebih banyak menaruh perhatian pada 

isu-isu yang bersifat sosial, di mana terdapat sekelompok orang 

yang merupakan community dan society. Dan kesejahteraan 

mengandung makna sebagai wellbeing. Karena itu, secara 

operasional, kondisi semacam ini tentunya akan dapat terwujud 

apabila: (a) masalah sosial dapat dikelola, (b) berbagai kebutuhan 

dapat dipenuhi, dan (c) berbagai kesempatan serta peluang 

sosial dapat lebih dimanfaatkan secara Optimal, sehingga 

kesejahteraan anak yang diharapkan akan dapat terwujud (Zell, 

2006), dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak 

di masa yang akan datang (Wilson & Horner, 2005).

Dengan demikian, apabila kebijakan sosial dimaksudkan 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan kebijakan 

sosial tentunya juga merupakan suatu upaya untuk mengelola 

masalah sosial. Oleh karena itu masalah sosial dapat dianggap 

menjadi penghalang perwujudan kesejahteraan sosial. Akan 

tetapi juga merupakan usaha untuk mewujudkan kondisi yang 

memungkinkan lebih baik dalam memenuhi segala kebutuhan 

sosial. Dan kondisi kesejahteraan dapat dikatakan meningkat 

apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi.

Kebijakan ekonomi bagi suatu pemerintahan dalam 

menangani anak terlantar merupakan political choice, 

yang merupakan hasil sebuah perumusan melalui proses 

politik. Teori public choice dimaksudkan adalah bagaimana 

pemerintah merumuskan kebijakan publik (Rachbini, 2002). 

Dan tidak semua keinginan publik harus dipenuhi, akan tetapi 

semua kebutuhannya harus benar-benar diperhatikan. Gore 

(1993) menyarankan beberapa hal yang berkaitan dengan 

keinginan seseorang, seperti halnya keinginan yang harus 
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diperhatikan oleh anak-anak terlantar, seperti; (1) pemerintah 

diharapkan dapat mengutamakan kepentingan anak terlantar 

(neglected children), (2) dapat memberikan kesempatan bagi 

anak terlantar untuk dapat mengemukakan pendapat dan 

mendengarkannya; (3) meningkatkan efisien dengan berupaya 

mengurangi biaya tanpa mengurangi mutu standar pelayanan 

yang ditetapkan.

Perspektif di atas mengingatkan para pembuat kebijakan 

agar perumusan kebijakan publik yang terkait dengan 

masalah sosial seperti halnya anak terlantar, agar benar-

benar berangkat dari masalah kebijakan yang lebih spesifik. 

Dunn (2003) menggambarkan masaiah kebijakan adalah nilai, 

kebutuhan, atau kesempatan yang atau dicapai melalui tindakan 

publik. Pengetahuan mengenai masalah apa yang seharusnya 

dilakukan seperti anak putus sekolah yang merupakan kondisi 

yang menyebabkan pengangguran yang tentunya akan dapat 

mendorong pada suatu permasalah yang berkaitan dengan 

suatu pemerintahan.

Sejalan dengan hal itu, suatu kebijaksanaan yang berkaitan 

dengan public choice ini tentunya relevan untuk menerangkan 

berbagai kehendak, kebutuhan, dan keinginan publik (pulic 
demands) sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan 

bagi anak-anak terlantar. Sekalipun demikian, analisis pilihan 

publik tentunya bukan satu-satunya untuk menjawab persoalan 

yang berkaitan dan permasalah anak terlantar yang ada. Di 

sisi lain Dunn (2000) memandang masyarakat sasaran sebagai 

perangkat analisis dan merupakan sebuah instrumen untuk 

dapat membantu memecahkan masalah sosial masyarakat 

khususnya masalah yang terkait dengan anak terlantar. Karena 
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itu, Weimer & Vining (1998) mengingatkan akan substansi 

nilai, terutama efisiensi dan budaya masyarakat.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor pendidikan 

mempunyai peran penting dalam pembentukan diri sebagai 

sumber daya manusia, karena merupakan sumberdaya kapital, 

untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Teori kelembagaan seperti halnya lembaga pendidikan tentunya 

merupakan methapor untuk mendeskripsikan pola interaksi 

antara berbagai organisasi. Hal ini tentunya tidak terlepas 

dari konsep governance yang merupakan serangkaian proses 

sosial politik antara bermacam bidang yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat. Karenanya, governance 

lebih merupakan serangkaian proses interakasi sosial politik 

antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang 

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi 

pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Kooiman, 

2003). Governance merupakan sebagai proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public 
goods and services atau melayani kebutuhan pelayanan publik. 

Dengan demikian, governance atau kepemerintahan tidak 

hanya berarti kegiatan atau proses dan sistem, tetapi juga 

merupakan kekuasaan afau penggunaan kewenangan politik 

dan administratif sebagai instrumen kebijakan publik dan juga 

sebagai interaksi sosial politik.

United Nations Development Program (UNDP, 1997) dalam 

dokamen kebijakanya yang berkaitan dengan tata pemerintahan 

yang baik, mendefinisikan kepemerintahan (governance) 

adalah merupakan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan di 

bidang politik, dan administratif untuk mengelola berbagai 
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urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan 

instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya 

kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam 

masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan (governance) 

menurut UNDP terdapat tiga unsur utama (Widodo, 2001), 

yaitu: negara (the state), sektor swasta (the private sector) dan 

organisasi masyarakat (civil society organizations). Adapun 

penjelasan rinci tiga unsur utama tersebut, sebagai berikut:

1. The State. Di antara tugas penting negara pada masa 

depan yang diciptakan oleh lingkungan politik (political 
environtment) adalah mewujudkan pembangunan 

manusia yang berkelanjutan (sustainable human 
development) dengan mendefinisikan peran pemerintah 

dalam mengintegrasikan sosial ekonomi dan melindungi 

lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat 

(the vulnerable in the polpulation), menciptakan komitmen 

politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan 

politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan 

demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan 

kapasitas administratif pemerintahan lokal, kota dan 

metropolitan. Di sisi lain, institusi pemerintah juga 

perlu memberdayakan rakyat (empowering the people). 

Mereka dikehendaki memberikan layanan, menyediakan 

kesempatan yang sama dan menjamin inklusifitas sosial, 

ekonomi, dan politik. Pemberdayaan (empowering) hanya 

dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang 

kondusif yang terdiri dari sistem fungsi legislasi dan 

proses pemilihan yang tepat, legal dan yudisial.
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2. The Private Sector. Sektor swasta merupakan salah 

satu sektor dalam pemerintahan yang tentunya juga 

memainkan peran penting dalam pembangunan dengan 

menggunakan pendekatan pasar (market approach). 

Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi 

tentunya dapat berjalan dengan baik dengan dukungan 

dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas 

sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja incentivies 
and rewards secara ekonomi bagi individu dan organisasi 

yang memiliki kinerja yang baik pula.

3. Civil Society Organizations. Terwujudnya pembangunan 

manusia yang berkelanjutan (sustainable human 
development) bukan hanya tergantung pada negara yang 

mampu memerintah dengan baik, namun juga mampu 

menyediakan pekerjaan dan penghasilan yang dapat 

memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta dapat 

memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakai 

untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan 

politik. Selain itu, dalam organisasi masyarakat sipil 

dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam 

aktivitas sosial dan ekonomi, mengorganisir mereka 

ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial yang 

dapat mempengaruhi kebijakan publik, serta dapat 

menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (social 
benefits), dan memberikan suara kelompok miskin dan 

keterlantaran dalam pembentukan keputusan politik dan 

pemerintah (political and government decision making) 

untuk melindungi dan memperkuat budaya, keyakinan 

agama dan nilai-nilai.
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Clark (1998) dalam salah satu chapter yang berkaitan dengan 

“Minorities and Discrimination”, menjelaskan bahwa pada 

umumnya para ahli sosial politik tidak setuju dengan definisi 

yang terkait dengan adanya diskriminasi. Hal ini dijelaskan 

juga bahwa diskriminasi tersebut tentunya akan berdampak 

pula pada budaya dan lembaga-lembaga yang terkait dengan 

masalah tenaga kerja. Selain itu, konsep diskriminasi tersebut 

tentunya akan berdampak pula pada latar bekakang keluarga, 

kualitas pendidikan, lingkungan sekitar, perilaku sosial di dalam 

masyarakat.

Pokok-pokok pikiran di atas menggambarkan mengenai 

pentingnya kehidupan yang setara bagi warga masyarakat, 

sehingga pemenuhan hak-hak dasar kesehatan, pendidikan, 

lapangan kerja maupun jaminan sosial dapat menjadi prioritas 

negara dalam menghilangkan diskriminasi. Dalam laporan 

Indonesian Human Development Report ‘’Financing for 
Democracy” (2004), Indonesia telah mengajukan usul untuk 

menaikan belanja sosial (pangan, pendidikan, dan kesehatan) 

dari 3 persen menjadi 6 persen yang sejajar dengan negara-

negara sebaya (Bahagijo, 2006). Dengan demikian, sebagai 

negara yang ikut serta dalam menandatangani kesepakatan 

MDGs yang intinya adalah mengurangi kemiskinan dan 

menaikkan tingkat sosial masyarakat, terutama kaum ibu 

dan anak-anak, karena itu anggaran juga menjadi penting 

untuk diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran 

MDGs. Apalagi bila kita belajar dari regim-regim negara 

kesejahteraan (Welfare state) maka ada alasan kuat mengapa 

anggaran menjadi penting khususnya bagi anak-anak terlantar 

dan orang miskin.
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Seperti halnya konsep negara kesejahteraan, pemerintah 

diharapkan dapat menjamin distribusi kebutuhan dasar 

warganya untuk dapat mencapai standar kehidupan yang 

memadai. Oleh sebab itu, Kusumaatmadja (2007) menjelaskan 

bahwa dalam praktiknya welfare state tentunya dapat: (a) 

mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi 

untuk kepentingan publik; (b) menjamin distribusi kekayaan 

secara adil dan merata; (c) mengurangi kemiskinan, (d) 

menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi 

masyarakat miskin (e) menyediakan subsidi untuk layanan 

sosial dasar bagi disadvabtaged people; (f) memberi proteksi 

sosial bagi tiap warganya.

Pada dasarnya, permasalahan yang paling mendasar dari 

kehidupan di negara-negara berkembang ialah kemiskinan 

sekalipun mereka mempunyai sumber-sumber kekayaan alam 

(raw material). Ikbar (2007) menjelaskan bahwa kemauan yang 

kuat bagi negara-negara berkembang untuk melepaskan diri 

dari kemiskinan baik karena produk sejarah penjajahan yang 

panjang, atau karena pemerintah yang salah urus maupun 

akibat menjadi objek-objek negara besar dan industri. Karena 

itu, studi kapitalis-liberalisme secara umum banyak pula 

mempersoalkan keterbelakangartdunia ketiga karena faktor-

faktor domestik dan kekeliruan kebijakan negara-negara yang 

beriklim tidak kondusif, situasi represif, dan pemerintah yang 

tidak bersih maupun pelecehan terhadap hak asasi manusia. 

Dengan demikian, the study of welfare reform has become an 
inquiry into administrativee implementation of policies. (Ewalt & 

Jennings Jr, 2004), sehingga pemikiran yang berkaitan dengan 

negara sejahtera tentunya merupakan bentuk implementasi dari 



Kesejahteraan Sosial 91

administrasi kebijakan publikidalam arti untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya kaum marginal dan 

negara.

Kebijakan sosial bagi anak-anak terlantar (neglected children) 

merupakan konsep negara kesejahteraan yang berangkat dari 

upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada 

demi kesejahteraan rakyatnya (Simarmata, dkk. 2007). Dan 

cita-cita kebijakan sosial ini kemudian diterjemahkan dalam 

sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikankepada publik 

sebelumnya. Masalah anak terlantar, kemiskinan, dan kesehatan 

masyarakal merupakan sebagian dari banyak masalah yang 

harus direspon oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan 

sosial dan kesejahteraan. Karena pada hakikatnya pemerintah 

terbentuk karena kehendak masyarakat itu sendiri.





5

PemberDayaan masyaraKat

P
emberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara 

pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan 

sosial-budayanya. Ada yang memaknai pemberdayaan sebagai 

proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan 

sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa 

pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat 

secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau 

urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, 

mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye 

aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan 

dalam komunitas.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai 

pembangunan eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, 

pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses 

aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud 
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dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, 

pentlidikan, dan lain sebagainya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masya-

rakat selalu selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, 

partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan 

(empowerment), mengandung makna adanya partisipasi seluruh 

sasaran pelayanan dan komunitas sekitarnya serta masyarakat 

umumnya; adanya pendelegasian wewenang kepada daerah 

dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan 

program pembangunan kesejahteraan sosial; adanya pening-

katan kemampuan sasaran pelayanan; serta aktualisasi peran-

peran kelembagaan sosial masyarakat dan swasta dalam meng-

koordinasikan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan 

sosial bersama-sama pemerintah (Chamsyah, 2006).

Konsep pemberdayaan menurut Parson yang dirangkum 

oleh Suharto (2005), menjelaskan tiga dimensi utama yang 

merujuk pada: (1) sebuah proses pembangunan yang bermula 

dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang 

menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, (2) sebuah 

keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, 

berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, (3) 

pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang 

dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan 

kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang 

lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah 

struktur yang masih menekan.

Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan 

diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan 

kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber 
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daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan 

secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator 

keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya 

atau tidak. Indikator-indikator keberdayaan yang dimaksud, 

dapat dilihat pada tabel 4 di balik halaman ini. 

Tabel 4. 
Indikator Keberdayaan

Urusan Wajib Urusan Pilihan
No 1 No 2
1. Pendidikan 1. Kelautan dan Perikanan
2. Kesehatan 2. Pertanian
3. Lingkungan Hidup 3. Kehutanan

4. Pekerjaan Umum 4. Energi dan Sumber Daya 
Mineral

5. Penataan Ruang 5. Pariwisata
6. Perencaan Pembangunan 6. Industri
7. Perumahan 7. Perdagangan
8. Kepemudaaan dan Olah Raga 8. Transmigrasi
9. Pananaman Modal

10. Koperasi dan UKM
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan

14. Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak

15. Kelurga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertahanan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20.
Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, 
Administradi Keuangan Daerah, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

Sumber: PP No.28 Tahun 2007.
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Berkaitan dengan pembangunan masyarakat, Ndraha (2005) 

menjelaskan bahwa community development (CD) merupakan 

“the processes by which the effort of the people themselves are 
united those of governmental authorities to improve the economic, 
social and cultural conditions of communities, to integrate 
these communities into the life of the nation and to enable them 
to contribute fully to national progress”. Kutipan ini dapat 

dipahami bahwa pembangunan masyarakat adalah merupakan 

strategi pemberdayaan sosial, melalui pembangkitan potensi 

masyarakat itu sendiri.

Konsep pemberdayaan ini juga merupakan sebuah 

konsep yang lahir sebagai bagian perkembangan alam pikiran 

masyarakat dan kebudayaan barat, terutama Eropa sebagai 

konsep alternatif pembangunan, yang memberi penekanan 

pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi 

dan demokratis (Pranarka, 1996). Walaupun demikian 

pemberdayaan masyarakat menurut Narayan (2002) sebagai  

‘empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor 
people to participate in, negotiate with, influence, control, and 
hold accountable institutions that affect their lives’. Karena itu 

pemberdayaan dalam hal ini lebih merupakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Demikian juga menurut Chambers (1995) bahwa 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang 
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bersifat “people-centered, participatory, empowering, and 
sustainable” (Chambers, 1995).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses kemiskinan yang pemikirannya 

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk 

mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan 

di masa yang lalu. Selain itu, konsep ini berkembang dari 

upaya yang dilakukan oleh banyak ahli dan praktisi untuk 

mencari alternatif pengembangan pemberdayaan yang oleh 

Friedmann (1992) disebut sebagai alternative-development, 
yang menghendaki adanya demokrasi, pertumbuhan ekonomi 

yang baik, dan persamaan jender.

Dalam kerangka pikiran tersebut, upaya memberdayakan 

masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan 

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan 

bahwa setiap manusia ataupun setiap masyarakat, memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan. Artinya bahwa, tidak ada 

masyarakat yang tidak dapat diberdayakan. Oleh karena itu, 

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, 

dengan cara memberikan motivasi serta membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan 

langkah langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim 

dan suasana. Pemberdayaan masyarakat ini meliputi langkah-

langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan 
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(input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin 

berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok 

adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, 

serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi 

seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. 

Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan 

prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, 

listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan 

kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan 

paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pelatihan 

maupun pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi 

penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang 

kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku 

untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat 

kalangan bawah.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu 

anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Selain itu, 

pemberdayaan masyarakat tentunya juga menanamkan nilai-

nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 

dan bertanggungjawab. Demikian pula dengan pembaharuan 

instkusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam 

kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Hal yang terpenting dalam pemberdayaan di sini adalah 

peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh 

karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya 
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dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. 

Friedmann (1992) menyatakan pendekatan pemberdayaan 

adalah terjadinya suatu perubahan dalam suatu kelompok 

masyarakat yang merupakan social learning.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah 

menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan 

dalam menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah sangatlah mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan 

masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau 

menutupi dari adanya suatu interaksi, namun denrdkian justru 

akap mengerdilkan yang kecil dan mengalahkan yang lemah. 

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi 

yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat 

menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian 

(charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus 

dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan 

dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhir yang dapat 

dicapai dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, 

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan 

diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

PartnershIP Dalam PemberDayaan masyaraKat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, keterlibatan 

berbagai pihak sangat diperlukan dalam meningkatkan 

kemandirian anak terlantar. Adapun pihak-pihak yang terlibat 
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dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintah, dan 

menurut Caporaso dan Levine (1992) bahwa “the state plays 
mi important role in establishing justice” serta berperan 

dalam pengambil keputusan. Namun demikian mengingat 

adanya kemungkinan terjadi sengketa di dalam perjalanan 

pembangunan tersebut, maka diperlukan mediasi, terutama 

untuk mengontrol peran swasta supaya dapat berjalan dengan 

baik dan tidak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pihak swasta dalam haJ ini berperan pada 

implementasi penentuan langkah policy action bersama 

masyarakat. Peran swasta dalam implementasi kebijakan 

pemberdayaan juga mencakup konstribusi dana melalui 

investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses 

pemberdayaan masyarakat Sedangkan monitoring dan evaluasi 

pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil 

yang diperoleh melalui proyek pemberdayaan masyarakat dari 

sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. 

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk 

partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring 

maupun evaluasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan 

berbagai pihak, lihat tabel 5 di halaman sebelah ini.

Berdasarkan pemetaan peran tiga aktor dalam pemberdayaan 

masyarakat pada tabel tersebut, pemerintah mempunyai peran 

yang lebih banyak, khususnya pada rambu-rambu dan aturan-

aturan secara umum, serta mempunyai peran pada pengambilan 

keputusan dan pendanaan. Oleh karena itu, menurut Sumaryadi 

(2005) pemberdayaan merupakan suatu model pembangunan 

alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi 
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setempat (jangkauan ke atas yang integratif). Keberdayaan 

masyarakat dalam hal ini merupakan kemampuan individu yang 

bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 5:
Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jenis 
Hubungan 
Kekuasaan

Kemampuan 
Ekonomi

Kemampuan 
Mengakses Manfaat 

Kesejahteraan

Kemampuan 
Kultural dan Politis

1 2 3 4

Kekuasaan di 
dalam:
Meningkatkan 
kesadaran dan 
keinginan untuk 
berubah

•	 Evaluasi positif 
terhadap 
kontribusi ekonomi 
darinya

•	 Keinginan memiliki 
kesempatan 
ekonomi yang 
setara

•	 Keinginan memiliki 
kesamaan hak 
terhadap sumber 
yang ada pada 
rumah tangga 
masyarakat

•	 Kepercayaan diri 
dan kebahagiaan

•	 Keinginan memiliki 
kesejahteraan yang 
setara

•	 Keinginan 
membuat 
keputusan 
mengenai diri dan 
orang lain

•	 Keinginan untuk 
mengontrol jumlah 
anak

•	 Assertiveness 
dan otonomi

•	 Keinginan untuk 
menghadapi 
subordinasi 
gender termasuk 
tradisi budaya, 
diskriminasi 
hukum dan 
pengucilan 
politik

•	 Keinginan terlibat 
dalam proses-
proses dari 
budaya, hukum 
dan politik

Kekuasaan 
untuk :
Meningkatkan 
kemampuan 
individu untuk 
berubah; 
Meningkatkan 
kesempatan 
memperoleh 
akses

•	 Akses terhadap 
pelayanan 
keuangan mikro

•	 Akses terhadap 
aset-aset produktif 
dan kepemilikan 
rumah tangga

•	 Akses terhadap 
pasar

•	 Penurunan beban 
dalam pekerjaan 
domestik, 
termasuk 
perawatan anak

•	 Keterampilan, 
termasuk 
kemelekan hidup

•	 Status kesehatan 
dan gizi

•	 Kesadaran 
mengenai dan 
akses terhadap 
pelayanan 
kesehatan 
reproduksi

•	 Ketersediaan 
pelayanan 
kesejahteraan 
publik

•	 Mobilitas dan 
akses terhadap 
dunia luar rumah

•	 Pengetahuan 
mengenai proses 
hukum, politik 
dan kebudayaan

•	 Kemampuan 
menghilangkan 
hambatan formal 
yang merintangi 
akses terhadap 
proses hukum, 
politik dan 
kebudayaan
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Kekuasaan 
atas :
Perubahan 
pada 
hambatan-
hambatan 
sumber dan 
kekuasaan 
pada tingkat 
rumah tangga, 
masyarakat 
dan makro; 
kekuasaan 
atau tindakan 
individu untuk 
menghadapi 
hambatan-
hambatan 
tersebut

•	 Kontrol atas 
penggunaan 
pinjaman dan 
tabungan serta 
keuntungan yang 
dimaksimal-
kannya

•	 Kontrol atas 
pendapatan 
aktivitas produktif 
keluarga yang 
lainnya

•	 Kontrol atas 
aset produktif 
dan kepemilikan 
keluarga

•	 Tindakan individu 
menghadapi 
diskriminasi atas 
akses terhadap 
sumber dan pasar

•	 Kontrol atas 
ukuran konsumsi 
keluarga dan aspek  
bernilai lainnya 
dari pembuatan 
keputusan 
keluarga termasuk 
keputusan keluarga 
berencana

•	 Aksi individu untuk 
mempertahan-kan 
diri dari kekerasan 
keluarga dan 
masyarakat

•	 Aksi individu 
dalam 
menghadapi 
dan mengubah 
persepsi budaya 
kapasitas dan 
hak wanita pada 
tingkat keluarga 
dan masyarakat

•	 Keterlibatan 
individu dan 
pengambilan 
peran dalam 
proses budaya, 
hukum dan 
politik

Kekuasaan 
dengan:
Meningkatnya 
asolidaritas 
atau tindakan 
bersama 
dengan orang 
lain untuk 
menghadapi 
hambatan-
hambatan 
sumber 
kekuasaan 
pada tingkat 
rumah tangga, 
masyarakat dan 
makro

•	 Bertindak sebagai 
model peranan 
bagi orang lain 
terutama dalam 
pekerjaan publik 
dan modern

•	 Mampu memberi 
gaji terhadap 
orang lain

•	 Tindakan bersama 
menghadapi 
deskriminasi 
pada akases 
terhadap sumber 
(termasuk hak 
atas tanah), pasar 
dan deskriminasi 
gender pada 
konteks ekonomi 
makro

•	 Penghargaan 
tinggi terhadap 
pengeluaran untuk 
anggota keluarga

•	 Tindakan 
bersama untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
publik

•	 Peningkatkan 
jaringan untuk 
memperoleh 
dukungan pada 
saat krisis

•	 Tindakan 
bersama untuk 
membela orang 
lain menghadapi 
perlakuan salah 
dalam keluarga 
dan masyarakat

•	 Partisipasi 
dalam gerakan 
menghadapi 
subordinasi 
gender yang 
bersifat kultural, 
politis, hukum 
pada masyarakat 
makro

Sumber: Suharto (2005)
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Keberdayaan masyarakat adalah merupakan unsur dasar 

yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan, 

dan dinamis untuk dapat mengembangkan diri dan mencapai 

kemajuan Menurut Sumaryadi (2005) tujuan pemberdayaan 

masyarakat, adalah: (1) membantu pengembangan manusiawi 

yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, 

miskin, marjinal, dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, 

masyarakat miskin perkotaan, masyarakat yang terbelakang, 

kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang, 

dikesampingkan; (2) memberdayakan kelompok-kelompok 

masyarakat tersebut secara rasio ekonomis sehingga mereka 

dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan 

masyarakat.

Friedmann (1992) Di sisi lain menawarkan konsep mengenai 

model dan strategi pembangunan yang populer disebut 

sebagai “empowerment” (pemberdayaan) sebagai konsep 

alternatif pembangunan. Konsep ini memberikan penekanan 

pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, 

melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial melalui 

pengalaman langsung.

Dengan menggunakan model pembangunan yang berpusat 

pada manusia dengan menekankan pada pendekatan yang 

bersifat community based resources management, maka 

masyarakat dalam hal ini anak terlantar diarahkan untuk 

bertumpu pada institusi lokal dan proses belajar sosial antara 

anggota masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada, 

dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan 



104   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd.

mereka melalui kegiatan problem solving. Dan upaya bagi 

masyarakat yang terabaikan seperti anak-anak terlantar untuk 

dapat melibatkan diri dalam proses pembangunan yang dapat 

dilakukan dengan kemampuan yang dimilikinya merupakan 

bagian dari human development.

Selain itu, pandangan tentang pemberdayaan masyarakat 

oleh Chambers (1995) adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial sebagai upaya 

mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan 

di masa yang lalu. Karena itu, Brown yang mengintisarikan 

pendapat dari Friedmann (1992) bahwa pertumbuhan itu 

dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan 

devisa yang lebih kecil pula. Kerangka pikir yang dikembangkan 

oleh para ahli tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang dan memperkuat potensi atau daya 

yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).

Lain halnya dengan Narayan (2002) yang juga menawarkan 

model pemberdayaan di mana adanya saling keterkaitan antara 

institusi (institutions), pemberdayaan (empowerment), dan 

pengembangan (development) khususnya bagi masyarakat yang 

kurang mampu.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat dibuat model 

kerangka pemberdayaan masyarakat berikut ini.
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Gambar 2.
Kerangka Model Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Chambers (1995), Friedmann (1992) dan Narayan (2002)

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dan 
keterlibatan berbagai pihak, maka pemecahan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan kemandirian anak terlantar tentunya 
dapat diatasi.

1. Kendala-Kendala dalam Program Pemberdayaan 
Masyarakat

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak 
sekali diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Akan tetapi 
terdapat kesan bahwa program ini kurang berhasil mencapai 
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sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik 

secara ekonomis, sosial maupun politis (Utomo, 2003). Hal 

ini tentunya juga tidak terlepas dari kelemahan dalam desain 

program pemberdayaan itu sendiri yaitu sebagai pemberi 

akses finansial yang lebih besar kepada anggota masyarakat, 

khususnya kelompok miskin. Akhirnya yang terjadi adalah 

dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang 

dikuasai (Prijono dan Pranarka, 1996).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) daJam menangani 

masalah keterlantaran, masih mengalami beberapa kendala 

antara lain: (1) arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota belum sinergi terhadap 

pemahaman pentingnya program pemberdayaan masyarakat 

(2) secara struktural pemerintah pusat dengan pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota tidak ada hubungan, namun secara 

fungsi pada umumnya masih ada hubungan antara pemerintah 

pusat dengan daerah (pasal 23 dan 24 UU No. 32 Tahun 2004), 

di mana masalah sosial merupakan urusan wajib yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada saat ini pemberdayaan masyarakat sering dimaknai 

sebagai pemberdayaan masyarakat miskin. Padahal masyarakat 

yang tidak berada di bawah garis kemiskinanpun membutuhkan 

upaya pemberdayaan pula. Menurut Chambers (1983) 

bahwa pengentasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya 

persoalan teknis semata, namun juga merupakan bagaimana 

memenuhi kebutuhan fisik atau kalori masyarakat secara 

berkesinambungan, serta merupakan usaha untuk dapat 

memberikan energi yang lebih besar kepada masyarakat melalui 

proses pemberdayaan (empowerment). Selanjutnya Chambers 
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lebih jauh menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan 

suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat yang saling 

berkaitan antara ketidakberdayaan, kerapuhan (vulnerability), 

kelemahan fisik (psysical weaknesess), kemiskinan (poverty) dan 

keterasingan (isolation).

Pemberdayaan haruslah dapat memberikan kesempatan/

wewenang dan memberdayakan kaum miskin maupun anak 

terlantar melalui melalui ‘terobosan manajemen’ dalam 

paradigma pembangunan yang selama ini dominan. Di samping 

itu, program pemberdayaan masyarakat haruslah ditempuh 

dengan cara memadukan pendekatan to-down initiatives dengan 

bottom-up capacity. Hal ini sejalan dengan Friedmann (1992) yang 

merumuskan pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat 

lemah untuk dapat memperoleh kekuatan dan akses terhadap 

sumberdaya. Adapun kendala-kendala program pemberdayaan 

masyajrakat yang juga merupakan faktor penghambat bagi 

perubahan sosial, Rajanbar (2008) membagi kendala tersebut 

dalam beberapa faktor, antara lain: (a) kehidupan masyarakat 

yang terasing serta kondisi daerah yang terisolasi dari 

jalur komunikasi. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan 

masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi 

pada masyarakat lain yang mungkin akan memperkaya 

kehidupan sosial budayanya sendiri; (b) sikap masyarakat yang 

cenderung bertindak terhadap sesuatu objek, serta beranggapan 

bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah.

2. Kemandirian Anak Terlantar

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang 

peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 



108   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd.

yang selanjutnya diharapkan dapat mengurangi timbulnya 

masalah-masalah sosial (Hikmat, 2007). Dan keluarga harus 

mampu mendidik anak-anaknya untuk dapat membangun budi 

pekerti yang luhur agar bisa selalu dan tetap menempatkan 

diri dalam masyarakat secara serasi, seimbang dan harmonis 

dalam lingkungan yang cenderung fluktuatif akibat terjadinya 

perubahan sosial.

Namun demikian, secara faktual tidak semua keluarga 

mampu melaksanakan peran dan fungsi tersebut secara 

memadai, banyak di antaranya tidak dapat mengontrol perilaku 

anak-anak mereka terutama yang memasuki usia remaja, 

sehingga terjadi adanya perubahan sosial di masyarakat, seperti 

keterlantaran.

Anak terlantar secara eufemistik disebut sebagai anak 

mandiri, walaupun demikian, sesungguhnya mereka adalah 

anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan 

kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini 

sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, 

dan bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum - sekedar 

untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan unluk 

membantu keluarganya (Suyanto, dkk. 2002). Di samping itu, 

marginal bagi anak terlantar dalam hal ini merupakan garnbaran 

bagi anak terlantar atau anak tersisih ini. Selain itu, mereka 

melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, 

kurang dihargai dan umumnya mereka melakukan pekerjaan 

yang tidak jelas dengan jenjang karirnya, kurang dihargai dan 

umumnya juga tidak menjanjikan masa depan.

Kondisi demikian bisa terjadi karena berbagai faktor, 

antara lain: (a) terjadinya perubahan sistem nilai dan budaya 
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dalam masyarakat akibat meningkatnya hasil pembangunan 

yang dirasakan oleh anggota masyarakat dapat menimbulkan 

penyimpangan perilaku dalam keluarga dan segala akibatnya, 

(b) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara 

memadai yang dialami keluarga kurang mampu menjadi sebab 

utama tumbuh kembangnya masalah, (c) rendahnya tingkat 

pendidikan yang dimiliki keluarga pada umumnya menjadi 

kendala bagi peningkatan kesejahteraan keluarga bermasalah 

sosial (Hikmat, 2007).

Berkaitan dengan persoalan memperoleh pekerjaan bagi 

anak-anak seperti yang dikemukakan di atas, Gwardz, dkk. 

(2008) dalam menjelaskan bahwa dalam memperoleh sebuah 

pekerjaan, seseorang tentunya harus mempunyai alamat 

tempat tinggal yang jelas dan apabila ingin mempunyai 

rumah tentunya seseorang harus mempunyai pekerjaan. 

Dan masalah keterlantaran dan tingkat pendapatan yang 

rendah (low income) tentunya merupakan dua hal yang perlu 

mendapatkan perhatian bagi sebuah pemerintahan. Ferinell 

(2006) menjelaskan adanya kesenjangan antara kemiskinan 

dengan masyarakat golongan bawah yang mempunyai tiagkat 

pendapatan rata-rata rendah. Karenanya Blackwell (2007) 

menyarar kan perlu adanya perhatian khusus bagi masyarakat 

kalangan bawah untuk mengurangi kesenjangan hidup dalam 

masyarakat, seperti mengurangi kesenjangan perlakuan bagi 

masyarakat lokal maupun regional, serta membantu kalangan 

bawah dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka dengan 

cara memberikan ketrampilan serta pekerjaan yang sesuai 

dengan bakat dan keahlian.





6

DesentralIsasI Dan moDel fungsI 
PemberDayaan anaK terlantar

D
esentralisasi merupakan keputusan politik yang 

perlu segera dioptimalkan pada tingkat lokal dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensinya. 

Komunitas masyarakat terpinggir, seperti halnya komunitas 

anak terlantar merupakan aset sumber daya manusia 

daerah yang penting bagi masa depan daerah. Desentralisasi 

yang dilaksanakan khususnya pada sektor kesejahteraan 

sosial tidak semata-mata memindahkan kewenangan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan sebagai 

perwujudan dari kebersamaan antara pemerintah pusat dan 

daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Hal ini bukan 

berarti kewenangan yang seharusnya ditonjolkan pemerintah, 

melainkan tanggung jawab (responsibility) dan akuntabilitas 

(accountability). 

Implikasi desentralisasi adalah terbentuknya institusi 
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pemerintahan daerah dan adanya urusan-urusan pemerintah 

pusat yang diserahkan pada pemerintahan lokal. Institusi 

pemerintahan lokal bersama dengan masyarakat setempat 

tentunya merupakan aktor utama dalam mengorganisir serta 

mengelola urusan-urusan yang diserahkan dari implikasi 

terhadap adanya desentralisasi. Salah satu urusan tersebut erat 

kaitannya dengan bidang kesejahteraan sosial di mana persoalan 

anak terlantar merupakan salah satu masalah menjadi sorotan 

utama dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan anak. Hal 

ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, di mana persoalan 

anak terlantar menjadi tanggung jawab bersama pemerintah 

pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. 

Tujuannya tidak lain dalam rangka menyelamatkan masa depan 

anak terlantar melalui berbagai program, di antaranya program 

pemberdayaan anak terlantar.

Pemberdayaan anak terlantar tentunya merupakan 

tanggung jawab utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Ndraha (2005). 

Fungsi pemerintah tersebut yaitu fungsi pelayanan, fungsi 

pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Fungsi pemerintahan 

yang dipaparkan oleh Ndraha tersebut merupakan konsep 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini, karena dengan jelas 

menyebutkan fungsi pemberdayaan dan hal ini sejalan dengan 

topik yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Sedangkan konsep pemberdayaan dalam penelitian ini 

merupakan hasil rekonstruksi model pemberdayaan yang 

dijabarkan oleh Chambers (1987), Friedmann (1992) dan 

Narayan (2000). Pemilihan model ini dilakukan setelah 
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membandingkan dengan pendapat yang dijelaskan oleh 

Chambers (1987); dan Friedmann (1992). Model pemberdayaan 

yang dikembangkan dalam penelitian ini akan lebih aplikabel, 

karena: (1) lebih spesifik dioperasionalkan dalam konteks 

komunitas masyarakat yang termarjinalisasi, seperti 

masyarakat kurang mampu dan dalam konteks penelitian 

ini menekankan pada masyarakat kurang mampu adalah 

komunitas anak terlantar; (2) model ini juga memperiihatkan 

secara jelas mengenai aspek-aspek yang terlibat secara 

interaktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang terkait 

dengan institusi, program pemberdayaan dan pengembangan 

hasil (development outcome). Model pemberdayaan masyarakat 

yang dipaparkan oleh Chambers, Friedmann dan Narayan yang 

disusun dalam konteks masyarakat secara umum, sehingga 

perlu direkonstruksi pada setting community anak terlantar 

melalui penambahan dan pengurangan model dari Chambers, 

Friedmann dan Narayan tersebut.

Penelitian ini menyajikan hasil kajian teoritis model 

pemberdayaan yang tepat dalam memberdayakan komunitas 

anak terlantar melalui rekonstruksi model pemberdayaan 

masyarakat oleh Chambers (1987), Friedmann (1992) dan 

Narayan (2000). Model pemberdayaan masyarakat disusun 

dalam konteks struktur sosial, budaya dan politik masyarakat 

lokal khususnya Indonesia serta setting komunitas anak 

terlantar tersebut. Dalam konteks pemberdayaan anak 

terlantar ini, ada tiga aspek yang saling terkait, yaitu institusi 

pemerintah daerah, program pemberdayaan dan pengembangan 

program pemberdayaan anak terlantar itu sendiri. Aspek-

aspek ini dikembangkan tersebut merujuk pada perkembangan 
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teoritis, seperti keterlibatan multi actor (pemerintah, swasta 

dan masyarakat sipil) yang model ini tidak muncul secara tegas 

dalam model Chambers (1987), Friedmann (1992) dan Narayan 

(2000).

Pertama, Aspek institusi. Pada aspek ini terlihat adanya 

keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

organisasi-organisasi masyarakat lokal yang fokus pada bidang 

pemberdayaan komunitas lokal. Institusi-institusi tersebut 

membangun kolaborasi sinergis untuk mengatasi persoalan 

anak terlantar melalui penciptaan kebijakan publik dan 

pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan masyarakat antara 

lain dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 

hubungan yang sangat erat satu sama lainnya.

Kebijakan dan program pemberdayaan ini dirumuskan, 

dilaksanakan dan diimplementasikan melalui prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kemitraan. Akan 

tetapi keterlibatan komunitas anak terlantar menjadi sangat 

terbatas pada aspek implementasi program, karena karakter 

komunitas ini belum menjadi komunitas politik yang rasional, 

independen dan bebas.

Semakin melembaganya partisipasi masyarakat daerah 

dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola daerah 

secara mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri bukanlah 

suatu konsep yang sempit dan statis, sekedai menempatkan 

kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai 

pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah secara 

mandiri atau keswadayaan mengandung arti yang lebih luas 

daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan 
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pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan 

antara masyarakat daerah dan negara dalam menentukan arah 

tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah lokal menjadi aktor yang 

paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan komunitas 

anak terlantar sesuai dengan kajian teori dan ketentuan normatif. 

Kemudian didukung oleh organisasi-organisasi masyarakat 

sipil seperti LSM, ormas dan lainnya yang ikut bertanggung 

jawab terhadap pemberdayaan anak terlantar. Melalui prinsip 

kemitraan yang transparan, akuntabel dan partisipatif di 

antara aktor-aktor tersebut melahirkan produk kebijakan 

pemberdayaan anak terlantar. Ini adalah pengembangan dari 

aspek pertama model Chambers (1987), Friedmann (1992) dan 

Narayan (2000).

Kedua, yaitu aspek program pemberdayaan pada komunitas 

anak terlantar yang dirumuskan oleh Chambers (1987), 

Friedmann (1992) dan Narayan (2000) yang terkait dengan 

investment in poor people and the organizations. Aspek ini 

merupakan implementasi pelaksanaan program pemberdayaan 

yang meninitkberatkan pada komunitas anak terlantar. 

Pelaksanaan program pemberdayaan ini dilandasi oleh kebijakan 

pemerintah lokal sebagai dasar hukumnya serta dipengaruhi 

oleh norma-norma, perilaku dan proses entitas aktor-aktor 

dan komunitas masyarakat lokal. Model pemberdayaan anak 

terlantar yang dipaparkan oleh Chambers (1987), Friedmann 

(1992) dan Narayan (2000) tentunya perlu direkonstruksi, 

karena tidak sesuai dengan komunitas masyarakat anak 

terlantar pada umumnya. Komunitas anak yang dimaksudkan 

tentunya memiliki aset dan kapasitas individu seperti material, 
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human, sosial dan sebagai komunitas yang memiliki aset, 

kapasitas perkumpulan serta aspirasi dalam dunia anak.

Ketiga, aspek pengembangan hasil program pemberdayaan 

anak terlantar melalui sustainable program yang melibatkan 

berbagai stakeholder baik pemerintah, pelaku bisnis dan 

masyarakat sipil. Kemudian anak-anak terlantar tersebut 

diberikan kepastian dan jaminan akses pada keadilan hukum, 

sehingga tersisihnya komunitas anak tersebut merupakan 

tanggung jawab dari pemerintah dan dapat dikenakan sanksi 

hukum. Keberlanjutan program tersebut tentuna harus 

mendapat dukungan dari berbagai pihak dengan berbagi 

cara seperti pemberian pelayanan terbuka dan luas kepada 

komunitas anak terlantar serta penguatari organisasi-organisasi 

yang fokus pada pemberdayaan komunitas tersebut. Setting 

komunitas anak terlantar mernbuat “point more equitable access 
to markets and business service” dan “increased and freedom of 
choice” dari model Chambers, Friedmann dan Narayan menjadi 

kurang proporsional bagi komunitas anak.

Setiap aspek-aspek dari hasil rekonstruksi model 

pemberdayaan oleh Chambers, Friedmann dan Narayan ini 

tentunya tidak lepas dari konteks struktur sosial, budaya dan 

politik masyarakat lokal. Pada konteks ini, penelitian dengan 

topik yang berkaitan dengan pemberdayaan anak terlantar di 

atas memiliki titik temu yang sama dengan model Chambers, 

Friedmann dan Narayan, karena daiam substansi otonomi 

daerah keunikan lokal menjadi dimensi penting pembangunan 

masyarakat. Secara lebih lengkap rekonstruksi model 

pemberdayaan komunitas anak terlantar dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.
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Gambar 3.
Model Konseptual Fungsi PEMDA dalam Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Menangani            
Pemberdayaan  Anak Terlantar

Model hasil rekonstruksi dari model pemberdayaan 

masyarakat milik Chambers, Friedmann dan Narayan di 

atas memberikan penjelasan bahwa model pemberdayaan 

anak terlantar melibatkan tiga komponen utama, yaitu 
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Kemasyarakatan Lokal
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pemberdayaan anak 

terlantar
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proses komunitas 
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Intervensi Program dan 
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yaan Komunitas Anak 
Terlantar
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Terlantar

Kondisi Struktur Sosial Politik dan Budaya Masyarakat Lokal
- Demokrasi yang Inklusif
- Pertumbuhan Ekonomi
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Hasil Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat dari Narayan, Friedmann & Chambers
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- Material
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terjadinya interaksi kemitraan pemerintah dan kelembagaan 

masyarakat lokal, adanya intervensi program dan kegiatan 

pemberdayaan anak terlantar, serta keberlanjutan program 

pemberdayaan anak terlantar. Pada aspek interaksi kemitraan 

pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk dukungan 

terhadap pemberdayaan anak terlantar. Bentuk dukungan 

bagi pemberdayaan anak terlantar tersebut mencerminkan 

interaksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta 

dan masyarakat sipil, interaksi kemitraan juga dilandasi oleh 

prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kemudian 

interaksi itu juga wujud dari adanya kelembagaan kemitraan 

pada tingkat lokal yang eksistensinya diakui secara formal 

dan interaksi kemitraan dalam rangka pemberdayaan 

anak terlantar juga merujuk pada informasi yang jelas dan 

transparan terkait dengan program pemberdayaan anak 

terlantar.

Kelembagaan kemitraan yang baik pada tingkat lokal antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, 

sektor swasta dan masyarakat sipil akan menjadi dukungan 

bagi program pemberdayaan anak terlantar. Dukungan bagi 

pemberdayaan anak terlantar akan terwujud dalam bentuk 

kebijakan publik pemberdayaan anak terlantar dan norma, 

prilaku dan proses komunitas masyarakat lokal. Inilah yang 

menjadi intervensi dari kelembagaan kemitraan di atas yang 

diwujudkan melalui program dan kegiatan pemberdayaan anak 

terlantar. Intervensi program dan kegiatan tersebut diarahkan 

pada asset dan kapasitas (asset and capabilities) dari tingkatan 

individu anak terlantar (material, human, social) dan kelompok 

(eksistensi, komunitas danharapan).
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Intervensi program dan kegiatan pemberdayaan anak 

terlantar bukan berlaku sesaat, namun ia merupakan 

program yang harus dijaga keberlanjutannya. Keberlanjutan 

program ini merupakan bentuk nyata dari hasil pembangunan 

pemberdayaan anak terlantar yang ditandai oleh beberapa hal: 

(1) Kleningkatkan peran kemitraan dalam pemberdayaan anak 

terlantar; (2) Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap 

anak-anak terlantar, (3) Mendapatkan pelayanan dasar yang 

luas dan terbuka; dan (4) Penguatan kelembagaan organisasi 

anak terlantar.

Hasil dari pembangunan pemberdayaan anak terlantar akan 

menjadi feedback bagi kondisi struktur sosial, politik dan budaya 

suatu masyarakat. Respon balik dari struktur sosial, politik dan 

budaya masyarakat akan diwujudkan dalam bentuk perubahan 

kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat terkait dengan 

fenomena anak terlantar. Pada akhirnya feedback dari struktur 

masyarakat tersebut akan mempengaruhi kelembagaan 

kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor 

swasta dan masyarakat sipil dan termasuk mempengaruhi 

program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan anak 

terlantar.
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