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ABSTRAK
Ani Safitri, SIP.162237 : Grand Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi
Kebijakan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi).
Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan program Bangkit Berdaya sebagai
suatu inovasi yang besar di Kota Jambi di Kecamatan Telanaipura, kurangnya
partisipasi masyarkat dalam hal gotong royong dilatar belakangi oleh banyaknya
masyarakat dengan tingkatan sosial menengah keatas dan pekerja tetap, serta
kecemburuan sosial masyarakat yang beranggapan bahwa pelaksanaan Program
Bangkit Berdaya seharusnya dikerjakan langsung oleh pihak pemerintah, bukan
masyarakat. Yang hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Walikota No
21 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk
grand inovasi daerah, pelaksanaan dari program bangkit berdaya dan faktor-faktor
yang menghambat pelaksanaan nya di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Jenis
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
(1) Bentuk Grand Inovasi Daerah diatur didalam Peraturan Pemerintah No 38
Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. (2) Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya
di Kota Jambi dapat dikatakan 80% sudah terlaksana, namun masih ada beberapa
daerah atau lingkungan rukun tetangga (RT) yang masih belum merasakan
manfaatnya. (3) Faktor penghambat pelaksanaan program Bangkit Berdaya dapat
dilihat dari 2 aspek yaitu aspek sosial, dan aspek ekonomi.
Kata kunci :Grand, Inovasi Daerah, Program Bangkit Berdaya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Kegiatan Pemerintahan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan

pemimpin, para pengikut dan situasi sekitar nya. Proses ketika seorang atasan
mendorong dan memengaruhi bawahan atau kelompok yang terorganisasi untuk
mencapai tujuan sesuai keinginannya sendiri maupun tujuan kelompok.
Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai proses membuat orang lain
terinterpensi untuk bekerja keras dalam menyelenggarakkan tugas-tugas penting.
Tetapi

pengertian

tersebut

sering

dikaitkan

dengan

dasar-dasar

bagi

kepemimpinan yang efektif, yakni mendasarkannya pada cara seseorang
memimpin atau manajer menggunkan power untuk mempengaruhi perilaku orang
lain. Power merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk
mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.1
Penyelangggaraan pemerintahan daerah memerlukan adanya seseorang
pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannnya agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan
berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya
produktkifitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.2

1

Dwiyanto,
A.,2009,
Reformasi
Birokrasi,Kepemimpinan,dan
Pelayanan
Publik.Yogyakarta: hal.219
2
Budiman Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka
Utama,1995.hal.54

1

2

Indikator keberhasilan kepemimpinan sebagaimana yang dijelaskan diatas jelas
sangat menentukan hasil dari penyelenggaran kegiatan pemerintah itu sendiri. Hal
tersebut juga dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh yang diberikan seorang
pemimpin kepada bawahannya. Kepemimpinan ini terdapat dalam hubungan
antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin ) dan hubungan
kepatuhan-ketaatan

para

pengikut

(bawahan)

karena

dipengaruhi

oleh

kewibawaan pemimpin.3
Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan 3 pola peilaku
memimpin yaitu merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi.Seorang
pemimpin harus dengan teliti merumuskan perencanaan yang merupakan tolak
ukur keberhasila pertama dari suatu kegiatan.Namun hal yang paling menentukan
adalah perencanaan dan penerapan. Perencanaan adalah sarana bagi pemimpin
untuk menentukan kearah mana gerak organisasinya akan dibawa. Sedangkan
penerapan merupakan pengrealisasian daripada perencanaan tersebut.4
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.5Sedangkan Inovasi Daerah sebagaimana di maksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintha Daerah, Didefinisikan
sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada,1994),hlm. 2.
4
Sinambela,L.P, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm.103
5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintha Daerah

3

Ketidak puasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga
didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerahdaerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah
yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan
pembangunan di daerah terseebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak
negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat local. Inilah
yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri
dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia. 6Otonomi
daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga
nya dalam hal ini adalah daerah bersangkutan kabupaten/kota, menjadi indikator
pertama yang mengharuskan seorang pemimpin mampu menciptakan sebuah
inovasi, ide dan gagasan baru yang mendukung proses pencapaian tujuan
bersama.
Inovasi dewasa ini sudah menjadi suatu kebutuhan bahkan sebuah
keniscayaan bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Geliat
dan spirit birokrasi akan menjadi semakin laju dan padu mencapai visi dan misi.
Seiring pesatnya perkembangan zaman, lemahnya sikap gotong royong antar
individu dalam proses pembangunan kegiatan penyelengggaraan pemerintahan,
maka menuntut diperlukan adanya kreatifitas atau inovasi yang diharapkan
mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan
pemerintahan Kota Jambi mengusung suatu inovasi yaitu Program Bangkit
6

hlm. 58.

Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015,
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Berdaya. Inovasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah. Pada hakikatnya ditunjukkan untuk mendukung
peningkatan

kinerja

pemerintah

daerah

serta

mengoptimalkan

untuk

mensejahterakan rakyat dan pelayanan publik.
Munculnya suatu inovasi Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan Secara
Intensif Dan Terpadu Berasaskan Swadaya)merupakan program yang memiliki
konsep pelibatan secara aktif peran masyarakat, sejak dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Program Bangkit Berdaya ini,khusus
diperuntukan bagi lingkungan RT yang usulannya belum dapat diakomoodir pada
Musrembang Pemerintahan Kota Jambi, Program ini berdampak langsung pada
kebersamaan, gotong royong, sosial, ekonomi, fisik dan infrastruktur sarana
prasarana dan utilitas lingkungan.
Namun pada faktanya kondisi Kota Jambi terus mengalami peningkatan,
namun tidak diimbangi dengan pmbaharuan kualitas sumber daya manusianya.
Kota Jambi yang merupakan daerah tujuan utama dari aktifitas ekonomi, social
dan budaya sehingga penduduk Kota Jambi juga mengalami degredasi dalam
mutu dan moral kemasyarakatannya.Kemudian berdasarkan observasi awal
peneliti kelapangan, ditemukan berbagai macam pandangan baik dari masyarakat
maupun tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program bangkit berdaya ini.
Kurangnya kesadaran maupun ketidakpedulian masyrakat Kota Jambi terhadap
program bangkit berdaya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat
Kecamatan Telanaipura khususnya yang beranggapan bahwa hal ini seharusnya
dikerjakan oleh pemerintahan daerah bukan oleh masyarakat, selain itu karna

5

penduduk domisili Kecamatan Telanaipura rata-rata berpenghasilan menengah
keatas, sehingga sibuk bekerja diluar rumah dan tidak terlibat penug dalam
pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh
bapak Fitter selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelurahan
Telanaipura.7
Berdasarkan hal tersebut apakah Inovasi Bangkit Berdaya ini mampu
mengembalikan kembali partisipatif kemasyarakatan sesuai dengan prinsip dan
tujuan munculnya Program Bangkit Berdaya yang diatur didalam Peraturan
Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Bangkit Berdaya.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu untuk dapat
mengetahui dan mengkaji mengenai suatu Inovasi Kota Jambi yaitu program
Bangkit Berdaya yang merupakan salah satu Grand Inovasi yang besar yang akan
peneliti dijadikan suatu judul penelitian yaitu “Grand Inovasi Pemerintah
Daerah (Studi Kebijkan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi)”.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan
masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana bentuk grand inovasi pemerintah daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan program Bangkit Berdaya di Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi?
3. Apa faktor penghambat pelaksanaan program bangkit berdaya di
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?
7

Wawancara bersama bapak Fitter, selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat
Kelurahan Telanaipura. Pada Rabu,23 Februari 2020. Pukul 11.15 WIB.
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi perluasan bahasan, maka penulis
membatasi masalah dalam skirpsi ini, yaitu terfokus kepada Pelaksanaan
Program Bangkit Berdaya di Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Telanaipura
dan Kelurahan Pematang Sulur.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah
adalah:
1. Ingin mengetahui bentuk Grand Inovasi Daerah
2. Ingin mengetahui pelaksanaan program Bangkit Berdaya di Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi
3. Ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program
Bangkit Berdaya di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dengan melakukan penellitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
mahasiswa/i untuk menambah referesi yang berkakitan dengan ilmu sosial
dan politik.
2. Peneliti mengharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan
alternatif atau jawaban mengenai masalah yang ada dan dapat menambah
wawasan bagi semua pihak yang membutuhkan.
F. Landasan Teori
1. Teori Pemerintahan Daerah

7

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.8Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9
Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. Selain itu, peran pemerintahan daerah juga dimaksudkan
dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu :
1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan

8
9

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8

oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk di
laksanakan; dan
3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari
pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi
kepada

kabupaten/kota

dan/atau

desa

serta

dari

pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah menjalankan urusan pemerintah
konkuren, berbeda dengan pemerintahan pusat yang melaksanakan urusan
absolut.Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintahan Pusat
dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.Pembagian urusan
tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,
serta kepentingan stratergis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Teori Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakann hasil
interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada
fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Subarasono
kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten,
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dan Keputusan Walikota/Bupati.
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Selain itu partisipasi masyarakat diikut

sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.
Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut
Ealau dan Pewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku,
dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang
membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dan menurut Edi
Suharto menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang
membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat
secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.11
Selain tiga teori diatas kebijakan dapat didefinisikan sesuai dengan teori
yang mengikutinya, antara lain yaitu :
a. Teori

Kelembagaan

memandang

kebijakan

sebagai

aktivitas

kelembagaan dimana strukrur dan lembaga pemerintah merupakan
pusat kegiatan politik.
b. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan
kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat
tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilainilaik kelompok elit yang memerintah.
c. Teori Elit memandang kebijakan pemerintaha sebagai nilai-nilai
kelompok elit yang memerintah.

10

Nugrohu, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi,Jakarta,
Elek Media Komputindo, 2002.
11
Hhttp://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebiajkan.html. Di akses pada
tanggal 1 Juni 2020. Pukul 19.00 Wib
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d. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan
secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
e. Teori Inkremental memandang kebijakan sebagai variasi tehadap
kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah
yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah
pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
f. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional
dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
g. Teori Kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan
gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.
3. Program Pemerintah
Definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor
25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
menyatakan bahwa :
“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi masyarakat”.12

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat
berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari
12

Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
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wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut
turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat
mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk
pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber
daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Program kerja pemerintah merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk kearah kebijakan fiscal, yang akan di muat didalam
program-progam pemerintahan, seperti Visi dan Misi.
Berikut Visi dan Misi Walikota Jambi periode 2018-2023 :
a. Visi
“Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa
berbasis

masyarakat

berakhlak

mengedepankan pelayanan prima”
b. Misi

dan

berbudaya

dengan
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1. Penguatan

birokrasi

dan

menningkatkan

pelayanan

masyarakat berbasis teknologi informasi
2. Penguatan penegakan hokum, trantibmas dan kenyamanan
masyarakat
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dsn utilitas perkotaan
serta penataan lingkungan
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan
Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya
memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap
pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap
keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan.13
G. Tinjauan Pustaka
Guna memberikan penguatan terkait deskripsi teoritik diatas, maka akan
dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah
terlebih dahulu dilakukan oleh, diantaranya :
Penelitian yang dilakukan oleh Ir.Tri Rismaharini,MT (2017), judul
“Inovasi Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya)”.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini
dilaksanakan berdasarkan situasi wajar (natural setting) dengan pendekatan studi
kasus. Penelitian dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Instrumen penelitian
dengan wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap
13

Jurnal “Membangun Inovasi Pemerintah Daerah” oleh Simon Sumanjoyo Hutagalung
dan Dedy Hermawan. Vol. 0.2.A5. Hlm.43
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sumber-sumber informasi yang dipilih menggunakan pertimbangan tertentu
(purposive sampling) dan sumber informasi berasal dari berbagai yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Pendekatan kedua melalui pengelompokkan program inovasi unggulan,
yang dimana hasil temuan tersebut akan dianalisis melalui berbagai teori yang
sesuai. Selain itu, berkenaan dengan peran pemimpin perempuan dan efektifitas
kepemimpinan yang juga diuraikan sebagai bahan kajian tambahan. Tentunya
ouputnya akan menghasilkan analisis bentuk, proses inovasi, perankepemimpinan
dan factor-faktor kunci serta hambatan dalam inovasi Kepemimpinan Walikota
Surabaya.14
Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana bentuk dan proses inovasi dalam Kepemimpinan Walikota
Surabaya
2. Bagaimana peran pemimpin perempuan serta efektifitas kepemimpinan,
factor kunci keberhasilan dan hambatan dalam menjalankan inovasi
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:
1. Dari hasil temuan lapangan, program-program inovasi yang dilaksanakan
di Kota Surabaya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan
direplikasikan di daerah lain. Pada dasarnya program inovasi tersebut tidak
begitu asing seperti program pelayanan satu atap yang menjadi program
nasional. Namun, Kota Surabaya selalu mempunyai pengembangan yang
begitu massif dan cepat.
14

Ir.Tri Rismaharini,MT (2017), judul “Inovasi Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi
Kasus Walikota Surabaya)”.
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2. Anggapan kepemimpinan perempuan yang lemah dan tertinggal dibanding
laki-laki berhasil dibuktikan oleh kepemimpinan Walikota Surabaya masa
ini,yaitu ibu Risma. Karena menurut peneliti jika dianalisa lebih jauh
pemimpin perempuan mempunyai kelebihan dalam hal ketelitian dan pola
berfikirnya yang teratur, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan
melalui mekanisme yang benar dan Analisa yang panjang.
Dan Risma berhasil dikatakan sebagai seoraang pemimpin yang
berhasil.Karena suatu inovasi muncul dari bagaimana seorang pemimpin
itu memimpin, karakteristik pemimpin dan kiat atau cara membangun
daerah yang dipimpinnya. Sehingga ketika seorang pemimpin itu efektif
menjalankan

pemerintahannya

akan

muncul

dengan

sendirinya

keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan.
3. Keberhasilan kepemimpinan dalam konsep kritis kuncinya hanya sampai
pada tataran seorang Pemimpin yang inovatif. Contoh nya adalah
Blusukan, yang berbeda. Dan hambatan yang ditemukan dalam hal ini
adalah disebabkan oleh faktor tekanan politik yang tinggi menjadi salah
satu hambatan terciptanya sebuah program inovasi di daerah.
Penelitian diatas membahas tuntas masalah bentuk dan proses inovasi
selama masa kepemimpinan Walikota Surabaya, dan membantah anggapan bahwa
kepemimpinan perempuan tidak efektif dibanding kepemimpinan laki-laki.
Sementara dalam penelitian ini

penulis lebih membahas tuntas mengenai

pelaksanaan Program Bangkit Berdaya ini sebagai salah satu inovasi yang besar di
Kota Jambi.
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Penelitian lain dilakukan oleh Muchlas M. Tahir (2016),dengan judul
“Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota
Makassar”. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar sebagai
tempat penerapan pelaksanaan program smart card sebagai pendukung
terciptanya smart city di kota Makassar sehingga dijadikan sebagai fokus
utama penelitian dalam menggali informasi serta mendapatkan gambaran akan
penerapan program inovasi ini. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, Untuk memperdalam analisis data maka
dilakukan wawancara secara mendalam (Indepth Interview) dengan teknik
penentuan informan dilakukan secara Purposive Sampling.
Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu:
1. Pelaksanaan Program Smart Card sebagai Inovasi Pemerintah
Daerah di Kota Makassar dengan menganalisis atribut-atribut
inovasi yang digunakan dalam menilai pelaksanaan inovasi.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah:
Inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program smart
card Inovasi daerah sebagaimana yang termaktub dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BAB XXI
Pasal 387 menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi,
pemerintahan daerah mengacu pada prinsip :
1) Peningkatan efisiensi
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Inovasi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Smart Card
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini Program smart card dapat
menciptakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian
suatupekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh
kemampuan yang dimiliki, tanpa harus menimbulkan keborosan.
2) Perbaikan efektifitas
Inovasi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Smart Card
diharapkan dapat memperbaiki sisi efektifitas yang ada, perbaikan
efektifitas dari efek keberadaan Smart Card ini dapat menciptakan
suatu
kondisiataukeadaan,dimanadalammemilihtujuanyanghendakdicapai
dansaranaatauperalatanyangdigunakan,disertaitujuanyangdiinginkan
dapatdicapaidenganhasilyangmemuaskanbagiKotaMakassar.
3) Perbaikan kualitas pelayanan
Inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Smart Card
diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan yang
pernahberjalan,apalagiProgramSmartCardinimengusungkeunggulan
teknologi dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga
tentunya inovasi ini merupakan titik balik dari perbaikan kualitas
pelayanan yang maju, cepat, tepat, serta berkeunggulan.
4) Tidak ada konflik kepentingan
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Diharapkan

dengan

kehadiran

inovasi

Pemerintah

Kota

Makassar
berupaprogramSmartCardini,tidaktimbulkonflikkepentingan,uamanya
dalam persoalan penyediaan dan implementasi program, pengawasan
serta evaluasi program.
5) Dilakukan secara terbuka
Terkait dengan transparansi kepada semua

pihak yang

berkepentingan dalam program smart card dari seluruh jawaban baik
masalah Perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi dari
Inovasi pemerintah Kota Makassar berupa program Smart Card ini
dilakukansecaraterbuka.
6) Memenuhi nilai-nilai kepatutan
Inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini program
SmartCardwajibmemenuhinilainilaikepatutanyangada,baikyangdianutoleh Masyarakat Kota Makassar
secara khusus maupun Indonesiasecara umum, sebagaimana yang
diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.
7) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan
diri sendiri
InovasiPemerintah Kota Makassar dalam hal ini program smart
card diharapkan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap stakeholder,
sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga akan dapat berefek baik
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pada pembangunan program Smart Card,dan program-program
unggulan yang akan dikeluarkan pemerintah kelak. 15
Penelitian diatas membahas mengenai inovasi daerah mengacu
kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah BAB XXI Pasal 387. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh penulis juga membahas mengenai progam inovasi daerah, namun
mengedepankan

prinsip

gotong

royong

dan

pemberdayaan

masyarakaat.
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Muchlas M. Thahir, “Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart
Card Di Kota Makassar”.Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan Fisif Unikom 2016.

BAB II
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.16Metode penelitian adalah suatu proses
penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki
suatu penomena sosial dan masalah manusia.17
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
A.

Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah kepemimpian

Walikota Jambi dalam proses terciptanya program inovasi daerah yaitu Bangkit
Berdaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif,yang merupakan
kumpulan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami masalah sosial
atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau sekelompok orang. Penelitian ini
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan datayang
spesifik dari informan dan menafsirkan makna data dari objek yang diteliti yaitu
mengenai proses program Bangkit Berdaya ini menjadi sebuah Inovasi Dearah,
dan melihat kesesuaian dari prinsip-prinsip pelaksaan nya, setelah itu hasilnya
akan dirangkum menjadi suatu pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini.

16

Zainudin Ali, Metode Penelitian
Grafika,2014_),hlm.17
17
Iskandar,
Metode
Penelitian
Gaung[Persada,2009_),hlm.11
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B.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data

maupun informasi, yaitu di kantor Walikota Pemerintahan Kota Jambi dan di
kantor Camat Telanaipura Kota Jambi.
C.

Jenis Data dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penelitimenggunakan dua jenis data, yaitu Data

Primer dan Data Sekunder. Dibawah ini akan dirincikan satu persatu apa saja yang
yang termasuk kedalam dataprimer dan data sekunder dan untuk menunjang
penelitian ini terlaksana.
a) Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan
langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan memerlukannya. Data primer ini disebut juga sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 18 Data primer
yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara
langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data primer
ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Grand Inovasi
Daerah tentangProgram Bangkit Berdaya.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantaraan. Data ini

18

Djaman Satori, “ Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta,2011.Hlm.542
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diperoleh dari sumber lain, sehingga tidak berifat autentik, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder data
yang dimaksud adalah dokumen kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

(BAPEDDA)

Kota

Jambi,

Dokumen

kantor

Kecamatan

Telanaipura, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian
ini, serta buku, jurnal ataupun tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri
lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber Data
Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek, tempat atau
asal diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang, yaitu informasi atau
responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan atas jenis data yang telah
ditentukan seperti sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber
kepustakaan dan sumber lapangan.Sumber data dalam penelitian disesuaikan
dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara penulis
dengan informan dilapangan, isi dari dokumen-dokumen kantor BAPEDDA,
kantor Kecamatan Telanaipura dan buku, jurnal. Maupun hal-hal lain yang
bersangkutan dengan penelitian ini.
D.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan

berbagai terknik, namun dalam peneitian ini teknik yang digunakan adalah:
1. Observasi
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Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan serangkaian
perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan
tujuan empiris.19 Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit yaitu
pengamatan dengan cara menggunakan indera penglihatan yang bearti
tidak mengajukan pertanyaan/kuisioner. Maka peneliti mengamati secara
langsung dilapangan. Objek penelitian ini menggunakan observasi, dimana
peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan
subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami
peristiwa yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara
Waawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan
yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak
berhadapan muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik
wawancara bearti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara
pewawancara dengan narasumber dengan maksud menghimpun informasi
dari informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.20
Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik yang digunakan
untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini
didasarkan pada dua alasan.

19

Arikunto,”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta: PT Gramedia
Indonesia, 2001. Hlm.118
20

Hlm.65

Djamaan Satori & Aan K.“Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta, 2009.
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Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa
yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang
tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang
ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas
waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa
mendatang.21
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara

mendalam

secara

terstruktur sehingga

peneliti

dapat

mendengar langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan
oleh informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau
informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang.22 Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa
dokumentasi-dokumentasi baik surat-surat maupun foto-foto lapangan
dalam kegiatan penngumpulan informasi atau data.
E.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk

21
22

329.

Patilima,”Metodologi Penelitian Kualitatif” , Semarang: Alfabeta.2007. Hlm.65
Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R& D”, Bandung: Alfabeta,2009. Hlm,
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penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan
dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.23
Ada bebarapa langkah dalam prosesanalisis data kualitatif, yaitu:
1. Penyusunan data;
2. Klasifikasi data;
3. Pengolahan data;
4. Penyimpulan data.24
Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitannya menganalisis data
kualitatif maka langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai
berikut:
1. Penyusunan Data
Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai
apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data
yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan
seleksi penyusunan.
2. Klasifikasi Data
Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan
data yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini
disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya
berdasarkan analisa yang terkandung dalam penelitian itu sendiri.
3. Pengelolaan Data

23

Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Jakarta: Gajah Mada Universitas
Press, 1993. Hlm.174
24
Mohammad Ali, “Strategi Penelitian Pendidikan”, Bandung: Angkasa, 1985. Hlm.151
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Setelah semua data dan fakta dimaksudkan sebagai usaha untuk
menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti.
Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah
dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah
itiu sendiri.
4. Penyimpulan Data
Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau
fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan
jelas kegunaanya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif
yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan apabila tidak
dikemukakan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya.25
Terealisasinya keempat metode analisis data ini setelah semua data-data
yang diperlukan dan dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian akan di filter mana
data yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dan
mana yang tidak di perlukan.

25

Hlm.252

Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R & D”, Bandung: Alfabeta,2009,

25

F.

Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan,

maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal
penelitian sebagai berikut:
Tabel 1: Jadwal Penelitian
Tahun 2019

Tahun 2020

Juli

NO

KEGIATAN

1

Pengajuan

1 2

September

3

4

1

2

3

Januari

4

1 2

Februari

3

4

1

2

3

Maret

4

1

X

Judul

2

Pembuatan

X

Proposal
Perbaikan
3

Proposal

X

dan seminar
Surat

izin

4

Riset

5

Pengumpula
n Data

X

X

2

3 4
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6

Pengolahan

X

data dan a
nalisis data

7

Pembuatan

X

Laporan

8

Bimbingan

X

dan
Perbaikan

9

Agenda dan

X

Ujian Skripsi

10

Perbaikan
dan
Penjilidan

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.

Sejarah Kota Jambi
Kota Jambi adalah Ibukota Provinsi Jambi yang merupakan salah satu kota

dari11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Berdasarkan
ketetapam Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946, Kota Jambi ditetapkan
sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, diperkuat dengan UndangUndang No. 9 Tahun 1965 dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar di
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya dengan dibentuknya Provinsi
Jambi pada tanggal 6 Januari 1958, maka Kota Jambi secara resmi menjadi
Ibukota Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
dengan slogan “Tanah Pilih Pesako Betuah”.
Menurut Sejarahnya, Kota Jambi berdiri bersamaan dengan Provinsi
Jambi, namun hari Kota Jambi ditetapkan sebelas tahun terlebih dahulu, oleh
karena itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985
yang disahkan Gubernur Kepala Daerah TingkatI Jambi dengan Surat Keputusan
Nomor 156 Tahun 1986, bahwa hari jadi Pemerintah Kota Jambi jatuh pada
tanggal 17 Mei 1946.
B.

Kondisi Geografis
Secara geografis, wilayah Kota Jambi terletak di antara 103 30‟1.67”

Bujur

Timur

sampai

103

40‟0,22”

27

Bujur

Timur

dan

01

30‟2.98”

28

1

Lintang Selatan sampai 01 40‟1,07” Lintang Selatan dengan luas wilayah

2

205.38 km2 atau sekitar 0,38 persen dari luas Provinsi Jambi. Kota Jambi

3

dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh Sungai Batanghari.

4

Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera

5

dengan panjang 800 km. Mataair berasal dari Gunung Rasan dan berakhir di

6

Danau Diatas terletak di Kabupaten Solok (salah satu Kaabupaten di Sumatera

7

Barat). Di Utara sungai Batanghari mengalir hingga sungai Pagu. Sungai ini juga

8

mengalir di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi

9

sendiri, seperti kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

10

Bungo, Tebo, Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten

11

Tanjung Jabung dan berakhir ke Laut dekat Muara Sabak. DAS (Daerah Aliran

12

Sungai) Batanghari merupakan sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mecakup

13

4,9 juta hektar sekitar 76% di antaranya berada di Provinsi Jambi, dengan sisanya

14

berada di Provinsi Sumatera Barat. Topografi wilayah kota jambi terdiri atas

15

wilayah datar dengan kemiringan 0 hingga 2 %, bergelombang dengan kemiringan

16

2 hingga 15 % dan curam dengan kemiringan 15 hingga 40 & dengan luas lahan

17

berdasarkan topografi adalah sebagai berikut :

18

a. Datar (1-2%)

= 11.326 ha (55%)

19

b. Bergelombangan (2-15%)

= 8.081 ha (3,1%)

20

c. Curam (15-40%)

= 41 ha (0,002%)
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21

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh

22

pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan

23

musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim

24

Barat). Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari

25

permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan

26

Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter

27

dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan,

28

Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter

29

dari Permukaan laut.

30

Tabel 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

31

Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2019

Kepadat

No

Kecamatan

Jml Penduduk

an

(Jiwa)

(Jiwa/

Luas Daerah (km²)

km²)
1

Kota Baru

36.11

75 384

2 088

2

Alam Barajo

41,67

97 184

2 332

3

Jambi Selatan

11.41

61 743

5 411

4

Paal Merah

27.13

89 835

3 311

5

Jelutung

7.92

63 369

8 001

6

Pasar Jambi

4.02

12 532

3 117

30

32

7

Telanaipura

22.51

50 482

2 243

8

Danau Sipin

7.88

48 228

6 120

9

DanauTeluk

15.70

12 083

770

10

Pelayangan

15.29

13 585

888

11

Jambi Timur

15.94

66 709

4 185

Jumlah/Total

205.38

591.134

2.878

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

33

Luas daerah Kecamatan di Kota Jambi sebesar 205.38 km², sementara

34

Kecamatan dengan luas daerah terbesar adalah Kecamatan Alam Barajo dengan

35

persentase angka 41.67 jiwa, sedangkan luas daerah dengan persentase angka

36

terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu 4.02 jiwa. Jumlah penduduk

37

Kecamatan di Kota Jambi sebanyak 591.134 jiwa, yang jumlah penduduk

38

terbanyak berdasarkan persentase tabel diatas adalah Kecamatan Alam Barajo

39

yaitu 97.184 jiwa, dan angka persentasi terkecil dari tabel diatas adalah

40

Kecamatan Danau Teluk sebanyak 12.083 jiwa.

41

Kepadatan penduduk sebesar 2.878 jiwa/km², hal ini berarti di Kota Jambi

42

setiap 1 km² terdapat 2.878 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk

43

tertinggi berada di Kecamatan Jelutung dengan kepadatan penduduk sebesar 8.001

44

jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk dengan angka terendah berada di

45

Kecamatan Pelayangan yaitu sebanyak 888 jiwa.

46

C.

Penduduk
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47

Tabel 2. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut

48

Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2019

Jumlah

No

Luas

Persentase

Jumlah

Rukun

Wilayah

(%)

Kelurahan

Tetangga

Kecamatan

(RT)

49

1

Kota Baru

36,11

17,56

5

176

2

Alam Barajo

41,67

20,27

5

206

3

Jambi Selatan

11,41

5,55

5

150

4

Paal Merah

27,13

13,2

5

236

5

Jelutung

7,92

3,85

7

233

6

Pasar Jambi

4,02

1,96

4

58

7

Telanaipura

22,51

10,95

6

132

8

Danau Sipin

7,88

3,83

5

151

9

Danau Teluk

15,7

7,64

5

44

10

Pelayangan

15,29

7,44

6

46

11

Jambi Timur

15,94

7,75

9

192

Jumlah

205,58

100

62

1624

Sumber: Bappeda Kota Jambi
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50

Dari tabel di atas terlihat bahwa wilayah terluas di Kota Jambi berada di

51

Kecamatan Alam Barajo dan wilayah terkecil berada di Kecamatan Pasar

52

Jambi.Jumlah Rukun Tetangga (RT) dari keseluruhan Kecamatan di Kota Jambi

53

terdapat 1624 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Empat) RT. Jumlah Rukun

54

Tetangga Terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Paal Merah sebaliknya Kecamatan

55

yang memiliki jumlah Rukun Tetangga paling sedikit adalah Kecamatan Danau

56

Teluk lebih sedikit dibandingkan Kecamatan Pelayangan.

57

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin

58

dan Rasio Jenis Kelamin

No

Kecamatan

Tahun 2019 (Jiwa)

Laki-Laki

Jumlah

Ratio Jenis

LK + PR

Kelamin

Perempuan

1

Kota Baru

38 174

37 210

75 384

102.59.00

2

Alam Barajo

49 295

47 889

97 184

102.94

3

Jambi Selatan

30 415

31 328

61 743

97.09.00

4

Paal Merah

45 455

44 380

89 835

102.42.00

5

Jelutung

31 716

31 653

63 369

100.20.00

6

Pasar Jambi

6 109

6 423

12 532

95.11.00

7

Telanaipura

25 115

25 367

50 482

99.01.00

8

Danau Sipin

24 073

24 155

48 228

99.66

9

DanauTeluk

5 999

6 084

12 083

98.60

10

Pelayangan

7 053

6 532

13 585

107.98

33

11
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Jambi Timur

33 632

33 077

66 709

101.68

Jumlah

297 036

294 098

591 134

101.00.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

60

Penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 591.134 jiwa,

61

yakni 297.036 laki-laki dan 294.098 perempuan yang tersebar di 11 Kecamatan.

62

Keseluruhan penduduk Kota Jambi Timur adalah Warga Negara Indonesia.

63

Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Alam Barajo yakni sebanyak 97.184

64

jiwa, sedangkan Kecamatan Danau Teluk dengan penduduk berjumlah 6.084

65

merupakan penduduk dengan jumlah penduduk terkecil, hal ini dapat terlihat pada

66

tabel di atas.

67

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Kota Jambi Menurut Golongan Umur dan

68

Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2019 (Jiwa)

Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

0– 4

25 636

24 389

50 025

5–9

24 985

24 084

49 069

10 – 14

24 435

24 370

48 805

15 – 19

27 030

27 782

54 812

20 – 24

28 002

27 821

55 823

25 – 29

26 026

25 556

51 582

34

69

30 – 34

25 315

25 506

50 821

35 – 39

24 710

25 533

50 243

40 – 44

23 337

23 036

46 373

45 – 49

19 912

18 981

38 893

50 – 54

15 797

15 114

30 911

55 – 59

12 242

12 031

24 273

60 –64

8 676

7 881

16 557

65 – 69

5 455

5 311

10 766

70 – 74

3 006

3 198

6 204

75 +

2 472

3 505

5 977

Jumlah

297 036

294 098

591 134

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

70

Jumlah Kelompok Umur laki-laki dan perempuan terbesar di Kota

71

Jambi adalah kelompok umur 20 – 24 yang jumlah laki-laki 28.022 jiwa

72

dan perempuan 27.821 jiwa. Dan jumlah kelompok umur laki-laki dan

73

perempuan terkecil pada kelompok umur 75 + yang jumlah laki laki 2.472

74

jiwa dan perempuan 3.505 jiwa.

75
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis semua data yang telah
dihasilkan dari penelitian yang sudah disajikan dalam bab terlebih dahulu.
Analisis yang di gunakan adalah analisis deksriptif kualitatif dan mengacu kepada
hasil informasi data sesuai dengan fokus penelitian.
A. Grand Inovasi Pemerintah Daerah
A.1

Dasar Kebijakan
Kebijakan pemerintahan daerah tentang grand inovasi daerah

merupakansuatu terobosan baru dalam ide maupun gagasan yang di
ciptakan oleh suatu daerah dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi
Daerah, Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukan untuk
mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah serta mengoptimalkan
kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. 26
Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui:
a.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

b.

Peningkatan pelayanan publik

c.

Peningkatan daya saing daerah

26

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
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37

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Inovasi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Walikota No 21 Tahun 2017
Tentang Bangkit Berdaya. Kebijakan Program Bangkit Berdaya sudah
tertera dalam Juknis Program Bangkit Berdaya, yang dengan jelas
mengatur semua hal yang berkaitan dengan permasalahan didalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan nya.Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bangkit
Berdaya Tahun 2016, Tujuan kegiatan bangkit berdaya adalah; 27 secara
umum merupakan upaya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana
dan utilitas lingkungan rukun tentangga (RT) dengan melalui partisipasif
masyarakat dalam wilayah kota Jambi. Sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
dan untuk mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan
barang dan jasa berbasis masyarakat dengan berakhlak dan berbudaya
sebagai visi kota Jambi 2018. Hal ini juga disampaikan dalam hasil
wawancara dengan ibu Febby Febrina,S.Pt.,MM

“Tujuan inovasi bangkit berdaya ni untuk mengembalikan semangat
gotong royong kepada diri individu masyarakat jambi, hal itu juga
untuk mempercepat pembangunan di lingkungan Rukun Tentangga
(RT) karna semua usulan tu ndak bias di akomodir pada
musrembang kita, nah jadi dengan adanya bangkit berdaya ini
27

Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bangkit Berdaya
Tahun 2016

38

diharapkan mampu menjadi solusi itu semua. Karna banyak usulan
tu beribu-ribu, itulah yang harus di usahakan agar pemerataan
pembangunan dijambi ni bisa menyeluruh, makanya untuk
menentukan hal itu diadakannya skala prioritas”.28

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tujuan bangkit
berdaya adalah untuk menciptakan pembangunan merata bagi masyarakat
daerah perkotaan, dan prioritas utamanya adalah untuk mengembalikan
kembali nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang baik dalam
kehidupan bermasyarkat di kota Jambi. Tujuan selanjutnya dari
pembicaraan peneliti dan narasumber di atas juga disampaikan oleh
narasumber bahwa selain hal tersebut masih banyak lagi tujuan-tujuan
pokok yang menjadi dasar Pemerintah Kota Jambi mengakselerasikan
inovasi ini kehadapan publik sampai dengan diakui nya inovasi ini sebagai
inovasi yang unggul di kota Jambi sekarang dan diakui oleh dunia.
A.2

PengertianProgram Bangkit Berdaya
Program didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan
dijalankan.29Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun
2015 Tentang Juknis Bangkit Berdaya Anggaran Tahun 2016, pada poin
Pengertian Bangkit Berdaya, didefiniskan sebagai suatu kegiatan yang

28

Wawancara dengan ibu Febby Febrina S.Pt.,MM selaku kasubid Inovasi Bapeda Kota
Jambi (Tanggal 12 Maret 2020).
29
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

39

berasal dari inisiatif pemerintahan Kota Jambi dengan tujuan untuk
akselerasi perepatan pembangunan melalui pemberian bantuan bahan
material/bangunan untuk setiap Rukun Tetangga se-Kota Jambi dalam
rangka mendukung program percepatan daerah yang meliputi pemerataan
pembangunan terutama infrastruktur dasar.30
Bangkit Berdaya merupakan program bangun kelurahan secara
intensif dan terpadu berasaskan swadaya masyarakat yang bertujuan untuk
mengembalikan semangat gotong royong yang telah pudar didalam
kehidupan bermasyarakat di daerah perkotaan.Hal ini juga disampaikan
oleh Ibu Febby Febrina,S.Pt.,MM
“Bangkit berdaya ni merupakan inovasi yang dikeluarkan walikota
jambi kita pak fasha, yang sudah mendunia. Lahirnya inovasi ini
dilatarbelakangi oleh masyarakat yang sama-sama kita tau bahwa
hidup di kota ni masyarakat nya memang sudah ndak peduli satu
sama lain, mereka acuh tak acuh, apalagi masalah lingkungan yang
mereka tinggali sendiri, minsalnya kita kasih bantuan tapi mereka
tidak memperdulikan nya,artinya semangat gotong royong di daerah
perkotaan ni sudah memudar. Untuk menyikapi permasalahan
tersebut munculah bangkit berdaya ini sebagai suatu inovasi yang
diharapkan dapat memberi solusi dari masalah tersebut. Ya dengan
tujuan dapat memberdayakan masyarakat jambi khususnya kota ni

30

Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Juknis Bangkit Berdaya
Anggaran Tahun 2016.
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menjadi berdaya dan mengembalikan semangat gotong royong
itu”.31
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sejarah inovasi
program bangkit berdaya ini muncul berdasarkan kekhawatiran pemerintah
terhadap

masyarakat

perkotaan

yang

semakin

hari

semakin

memprihatinkan, hal tersebut dilihat dari pudarnya sikap gotong royong
daearah perkotaan sebagai trasidi turun temurun Indonesia, dan semangat
tersebut yang harus dikembalikan dari masyarakat perkotaan.

A.3

Bentuk Kegiatan
Program Bangkit Berdaya merupakan inovasi yang mengusung

perlibatan peran masyarakat maupun partisipasi masyarkat penuh dalam
pelaksanaannnya, dengan bentuk gotong royong. Dengan sasaran untuk
meningkatkan akomodasi hingga 60% dari total usulan infrastruktur public
dasar

berbasis

RT,

dan

untuk

meningkatkan

100%

partisipasi

masyarakat.32
Berikut hasil wawancara terkaitInovasi Program Bangkit Berdaya
bersama Ibu Febby Febrina S.Pt.,MM selaku Kasubid Kominfo dan
Kecamatan Kota Jambi:33
“Jambi

mempunyai

berbagai

inovasi

besar

yang

sudah

dikembangkan, contohnya tadi program bangkit berdaya, inovasi
31

Wawancara dengan ibu Febby Febrina S.Pt.,MM selaku kasubid Kominfo dan
Kecamatan Kota Jambi (Tanggal 23 Desember 2019).
32
Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Juknis Bangkit Berdaya
Anggaran Tahun 2016.
33
Wawancara dengan Ibu Febby Febrina S.Pt.,MM, Ibid. Pukul 10.15 WIB.
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ini bahkan sudah mendapat penghargaan di Canada, inovasi
lainnya adalah kampung bantar, dan lain sebagainya. Bentukbentuk dari grand inovasi itu sendiri beragam, contoh ada yang
inovasi

tata

kekola

masyarakat,

ada

yang

pemberdayaan

masyarakat, inovasi pelayanan publik, nah dan inovasi program
bangkit berdaya ini juga sifat bentuknya itu inovasi pemberdayaan
masyarakat“.

Disampaikan kembali dari hasil wawancara tersebut bahwa bentuk
grand inovasi yang ada di pemerintahan Kota Jambi beragam, contohnya
inovasi bangkit berdaya yang dapat diwujudkan dalam bentuk inovasi
pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan untuk memberdayakan sumber
daya manusia (SDM) yang ada di masyarakat kota dengan cara membuat
kebijakan untuk mengembalikan kembali nilai-nilai sosial dan semangat
gotong royong.
B. Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi Kecamatan Telanaipura
B.1

Dasar Pelaksanaan Kebijakan
Berdasarkan pertimbangan Walikota Jambi yang termuat didalam

Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Juknis Bangkit
Berdaya Anggaran Tahun 2016, bahwa kecamatan merupakan unsur
penyelenggara pemerintah, yang mempunyai peran penting terhadap
pelayanan administrasi secara langsung kepada masyarakat, maka
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dipandang perlu memberikan bantuan dalam rangka pemerataan
pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas yang baik di wilayahnya.
Dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Fungsi
Badan Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang
serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Jambi.
B.2

Bentuk Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya
Pelaksanaan program bangkit berdaya dikota jambi berdasarkan

hasil penelitian lapangan peneliti adalah dapat diungkapkan bahwa
keberhasilan indikator tersebut sudah dapat dipersentase kan 80% dari
hitungan 100%, artinya masih ada beberapa daerah lingkungan rukun
tetangga (RT) di kota jambi yang tidak tau mengenai informasi bantuan
program bangkit berdaya ini.
Wawancara dengan bapak Budi Hartono, ST (Subbid Penelitian
dan pengembangan ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur Bapeda
kota Jambi)

“…Sebenarnya implementasi bangkit berdaya ini terealisasi atau
tidak tergantung kepada kerjasama kita semua, baik itu dari
perencanaan nya, penerapannya, sampai kepada pemeliharaan nya.
Penerima bantuan program bangkit berdaya itu harus melalui
tahapan-tahapan yang sesuai dengan procedural ketetapan yang ada,
dan hal tersebut juga sudah di atur didalam Peraturan Walikota No
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21 Tahun 2017.Untuk program ini memang ada beberapa daerah
yang belum menerima bantuan, dikarnakan hal ini diberikan
berdasarkan skala prioritas. Artinya daerah-daerah ruang lingkup RT
mendapat bentuan dengan mekanisme yang sesuai prosedur tadi, jika
sampai saat ini masih ada daerah-daerah ruang lingkup RT yang
belum menerima bantuan atau bahkan tidak mengetahui sama sekali
terkait bantuan ini artinya kurangnya sosialisasi langsung dari panitia
pelaksana nya. Karna untuk tahun 2020 kedepan kegiatan program
bangkit berdaya ini telah diserahkan sepenuhnya pada kelurahan
masing-masing daerah kota jambi, tidak lagi pada kecamatan”.34

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa penerapan Program
Bangkit Berdaya tergantung kepada kerjasama semua pihak tanpa
terkecuali, dan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan dan
ketetapan yang ada. Selain itu,dalam penerimaan program bangit berdaya
ini di Kota Jambi sendiri melalui pertimbangan atau skala prioritas.
B.2.1 Perencanaan Program Bangkit Berdaya
Program didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha
yang akak dijalankan.35 Sedangkan Perencanaan secara garis besar
diartikan seagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi

34

Wawancara dengan bapak Budi Hartono, ST. Selasa,25 Februari 2020, pukul 10.15

35

Arif Rohman, politik ideologi pendidikan, Yogyakarta: LaksBang Mediatama,2009.

WIB.
Hal.101
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untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkann rencana aktivitas kerja
organisasi.36
Perencanaan sangat di perlukan didalam pembangunan daerah,
Karena dengan adanya perencanaan atau Planning dalam membuat suatu
kebijakan, diharapkan selain menjadi pondasi bagi suatu kebijakan itu
sendiri perencanaan juga sangat menentukan keberhasilan dari suatu
inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.Apabila strategi
yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut baik dan sesuai dengan
harapan masyarakat maka perencanaan ini sangat menentukan dari pada
hasil akhir untuk mencapai tujuan tersebut.
Pemerintahan Kota Jambi dalam merencanakan kegiatan program
bangkit berdaya sudah diatur didalam juknis Program Bangkit Berdaya di
Kota Jambi.
Berikut Skema Tahapan Bangkit Berdaya Kota Jambi :

36

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.Vol.16 No.3.Desember 2015.
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Dari skema di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian bantuan
program bangkit berdaya, harus melalui beberapa tahapan prosedural, yaitu
sebagai berikut :
1) Masyarakat Input E-Planning
2) Menunggu verifikasi dari lurah
3) Lurah memverifikasi kepada masyarakat, untuk melengkapi
proposal
4) Masyarakat menyiapkan kelengkapan proposal dan berembuk
5) Menunggu hasil verifikasi dari lurah
6) Menunggu verifikasi dari camat
7) Forum OPD
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8) RENJA 37
B.2.2 Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya
Berdasarkakn Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Bangkit Berdaya Tahun Anggaran 2016,
implementasi program pemberdayaan masyarakat kegiatan Bangkit
Berdaya, sebagai berikut :38
Sesuai Azaz perencanaan sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, sasaran ditetapkan sebagai berikut :
a. Bottom Up / Top-Down
b. Partisipasi
c. Teknokratis
d. Politis
Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Humas Setda Kota
Jambi, program Bangkit Berdaya ini sudah mendapatkan penghargaan
internasional, yaitu IOPD Award Recognition kategori “Best Citizen
Perticipation” di Montreal Kanada medio Juni 2017. Yang dengan itu
menjadikan Kota Jambi sebagai 30 besar kota terbaik dari 7000
kabupaten/kota di dunia yang memiliki inovasi sosial inspiratif, yang
secara khusus mengedepankan peran serta dan partisipasi komunitas
masyarakat.39

37

Sumber Data : BAPPEDA Kota Jambi. Selasa, 25 Februari 2020. Pukul 10.45 WIB.
Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016.
39
https:// jambikota-go-id/bangkit-berdaya-inovasi-dan-solusi-akselerasi-pembangunankota-jambi/amp/. Selasa, 24 Maret 2020. Pukul 03.35 WIB.
38
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penerapan program
bangkitberdaya ini memang secara award sudah di akui oleh dunia, namun
dalam pelaksanaannya masih ada saja titik daerah yang belum merasakan
dampak positifnya. Karenanya masih banyak rukun tentangga (RT) yang
usulannya masih tidak terakomodir pada musrembang, namun juga tidak
mendapat bantuan program bangkit berdaya ini. Selain itu, dalam
pelaksanaan program bangkit berdaya di Kota Jambi diketahui bahwa
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya program
bangkit berdaya ini, dan juga tidak terlibat secara langsung dalam
penyelenggaraannya.
Wawancara dengan salah satu masyarakat di RT 23 Kecamatan
Telanaipura, bapak Rengki Pirdana.40
“….Disini saya sebagai masyarakat, saya memang tidak tau secara
langsung dengan program ini, karena tidak pernah di sosialisasikan
langsung oleh kepala RT, dan saya juga tidak pernah terlibat langsung
dalam penyelenggaraan nya karena disini saya rasa belum ada diminta RT
untuk gotong royong dalam pembuatan jalan maupun pos-pos ronda, dan
kegiatan lainnya”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, diketahui bahwa kurangnya
sosialisasi dari aparat desa terkait pelaksanaan program bangkit berdaya

40

Wawancara pada sabtu, 22 Februari 2020.
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ini di RT nya. Hal ini tentu menjadi problema dalam penerapan program
ini seharusnya karna selain mempercepat pembangunan lingkungan
perkotaan program ini juga untuk memberdayakan masyarakat dengan
cara mengembalikan lagi semangat gotong royong dalam diri individual
masyarakat.
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Tabel 6. Daftar RT Penerima Bantuan Sosial Bangkit Berdaya di
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK RT. DARI KEGIATAN BANGKIT BERDAYA
DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020
SK NO 128 TANGGAL 02 MARET 2020
NO
1

KELURAHAN
TELUK KENALI

KEGIATAN
1. JALAN LINGKUNGAN
2. JALAN LINGKUNGAN

RT
1
3

VOLUME
2M X50M X 0.15M
2.5M X 45M X 0.15M

2

TELANAIPURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
2
14
14
12
14
3
9
6

150M X 0.5M X 0.5M
68M X 0.5M X 0.5M
4M X 4M
3M X 3M
68M X 2M X 0.1M
200M X 0.5M X0.5M
120M X 0.5M X 0.5M
50M X 2M X 0.1M
100M X 3M X 0.15M

DRAINASE
DRAINASE
POSYANDU
POSKAMLING
BAHU JALAN
DRAINASE
DRAINASE
JALAN SETAPAK
JALAN SETAPAK

9.60M X 6.80M
100M X 0.4M
3M X 3M
3M X 3M
4M X 6M
50M X 2.5M X 0.1M
2.5M X 2.5M
70M X 0.4M
6M X 6M
70M X 2.5M X 0.1M
70M X 2.5M X 0.1M
80M X 0.4M
3M X 3M
71M X 2.5M X 0.1M
7M X 8M

KET
-

17,234,200.00
10,450,500.00
7,567,400.00
17,847,000.00
30,374,000.00
Rp 83,473,100.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3

PEMATANG SULUR

4

BULURAN KENALI

1. JALAN LINGKUGAN
2. JALAN LINGKUNGAN
3. JALAN LINGKUNGAN

9
15
13

150M X 2.5M X 0.10M
150M X 2.5M X 8.10M
120M X 2.5M X0.10M

Rp
Rp
Rp
Rp

-

5

SIMPANG IV SIPIN

1. POSKAMLING
2. JALAN COR BETON
3. GAPURA
4. MCK UMUM
5. TURAP JALAN
6. DRAINASE
7. DRAINASE
8. DRAINASE
9. JALAN SETAPAK
10. JALAN SETAPAK

8
17
7
3
15
15
16
2
7
22

3M X 3M
170M X 4M
4M X 4M
6 KUBIK
50M X 0.5M X 1M
150M X 0.5M
115M X 2M
150M X 0.5M
40 M X 2M X 0.10M
50M X 2M X 0.10M

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

PENYENGAT RENDAH 1. JALAN SEAPAK
4
2. JALAN SETAPAK
12
3. DRAINASE
26
4. GORONG-GORONG
24
5. PEMBUATAN SUMUR
27
6. PEMBUATAN SUMUR
10
7. PEMBUATAN SUMUR
11
8. PEMBUATAN RTH
23
9. PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY
18
10. PEMBUATAN LAPANGAN BADMINTON 3

150M X 2M X 0.1M
50M X 2.5M X 0.1M
150M X 0.4M
100M X 0.4M
20M X 2M
20M X 2M
20M X 2M
16M X 10M
18M X 9M
13.4M X 6.1M

Rp
26,120,000.00
Rp
14,775,000.00
Rp
25,160,000.00
Rp
18,750,000.00
Rp
7,905,000.00
Rp
7,905,000.00
Rp
7,905,000.00
Rp
44,750,000.00
Rp
16,570,000.00
Rp
11,910,000.00
Rp 181,750,000.00

6

1. REHAB TPA
3
2. DRAINASE (Lrg Pelangi II)
4
3. POSKAMLING
4
4. POSKAMLING
5
5. REHAB POSYANDU
5
6. JALAN LINGKUNGAN (Lrg H Saman) 12
7. POSKAMLING
12
8. DRAINASE (Lrg. Citra)
12
9. POSYANDU
12
10. JALAN LINGKUNGAN (Komp. Telanai Permai)
16
11. JALAN LINGKUNGAN (Permh. Muhtar)16
12. DRAINASE (Lrg. SMA 10)
16
13. REHAB POSKAMLING
17
14. JALAN LINGKUNGAN (Lrg. Hikmah) 17
15. REHAB GEDUNG KARANG TARUNA 17

PAGU
Rp
Rp
Rp

Sumber Data; Kantor Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Rp
26,275,868.00
Rp
14,790,276.00
Rp
7,622,918.00
Rp
4,741,459.00
Rp
8,584,334.00
Rp
11,039,772.00
Rp
6,921,969.00
Rp
10,609,132.00
Rp
13,815,030.00
Rp
15,677,872.00
Rp
15,677,872.00
Rp
12,030,704.00
Rp
7,935,877.00
Rp
15,746,872.00
Rp
21,200,045.00
Rp 192,670,000.00
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B.2.3 Pengawasan (Monitoring) Program Bangkit Berdaya
Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang
direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh
berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat
memperoleh implementasi sebuah acara yang sesuai dengan apa yang
direncanakan manajeman harus menyiapkan sabuah prorgam yaitu
monitoring. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan
informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan
kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Selanjutnya temuan-temua hasil monitoring adalah informasi untuk proses
evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan
dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian atau tidak.41
Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Bangkit Berdaya Tahun Anggaran 2016,
Pengawasan (Monitoring) Evaluasi dan Pelaporan program Bangkit
Berdaya, sebagai berikut :42
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Bangkit
Berdaya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen
yang ditunjukkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
program sebagai bentuk pertanggungjawaban kecamatan sebagai
pengelola.

41

Asep Suryana, Strategi Monitoring dan Evaluasi (Money) Sistem Penjaminan Mutu
Internal Sekolah,2010.
42
Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016
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Wawancara dengan Bapak Budi Hartono, S.T (Subbid Penelitian
dan Pengembangan SDA dan Infrastruktur).
“…Monitoring atau pengawasan terkait pelaksanaan dilapangan ini
sudah dijelaskan juga didalam juknis, bahwa diserahkan kepada
kecamatan bersangkutansecara langsung dengan harapan dan tujuan
untuk bisa mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan nya,
kemudian bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemui,
dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
sasaran dari program bangkit berdaya ini“.43

Monitoring yang dilakukan oleh kecamatan bersangkutan dikatakan
oleh Bapak Budi Hartono,S.T yaitu salah satunya bertujuan untuk
merealisasikan program Bangkit Berdaya ini dengan tepat sasaran, dan
terealisasikan sesuai harapan pemerintahan Kota Jambi dan masyarakat
Kota Jambi.
Sedangkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dengan bapak Syamsuar, SE.
“… Dalam pengawasan yang selama ini berlangsung di Kecamtan
Telanaipura Khususnya, itu di awasi atau ditinjau langsung oleh SKPD
Kecamatan, dan itu jelas memang sudah seharusnya.Namun disayangkan
sekali menurut saya kurang nya pengawasan oleh masyarakat setempat

43

WIB.

Wawancara dengan Bapak Budi Hartono, S.T. Selasa, 25 Februari 2020.Pukul 10.15
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terkait pemiliharaan dan sebagainya, dikarenakan sebagian masyarakat
menganggap bahwa ini adalah tupoksi pemerintahan daerah langsung yang
berperan, dan masyarakat tidak tau menau.Seharusya mulai dari
perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan,

masyarakat

harus

berpartisipasi penuh, karna mengingat daripada tujuan munculnya inovasi
ini sendiri”.44

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat
di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, diketahui bahwa walaupun tetap
adanya dan berlangsungnya pengawasan dari SKPD Kecamatan setempat,
namun seharusnya masyarakat juga turut serta dalam mengawasi, hal ini
bertujuan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang baik di Kota
Jambi terhadap pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini.
Pelaksanaan program bangkit berdaya di Kota Jambi selain
mendapatkan award dari Canada, namun dalam pelaksanaan nya dilapangan
berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan faktor-faktor
penghambat pelaksanaannya, sebagai berikut :
B.3.1 Aspek sosisal
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Fitter Kelulrahan
Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura.Masyarakat kerap kali
mengklaim bahwa ini merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan
oleh pemerintahan, bukan di bebankan kepada masyarakat.

44

Wawancara dengan bapak Syamsuar, SE. Senin, 22 Juni 2020.Pukul 10.00 WIB.
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“… Saya merasa keberatan sekali jika harus terlibat secara langsung
dalam proses pelaksanaan program ini, karna saya sebagai masyarakat
yang bekerja tidak mempunyai jadwal khusus untuk berpartisifasi
penuh, dan seharusnya ini memang sudah menjadi tugas dan
tanggungjawab pemerintahan daerah untuk mennyerahkan pekerjaan
ini kepada proyeksi langsung dan bukan kepada masyarakat”.45

Dari

hasil

wawancara

diatas

dapat

diketahui

bahwa

kurangnnya kesadaran dari masyarakat terhadap kegiatan yang bersifat
gotong royong, dan menganggap bahwa itu merupakan tugas dan
tanggungjawab

pihak

pemerintahan

sepenuhnya

tanpa

harus

melibatkan masyarakat. Hal tersebut menjadi penghambat dalam
pelaksanaan program Bangkit Berdaya, karena dilihat dari tujuan
mujnculnya program ini adalah untuk mengembalikan kembali
semangat gotong royong dalam diri individual masyarakat perkotaan
itu sendiri.
Selain dari itu, juga kembali disampaikan oleh masyarakat
lainnya yang sudah peneliti wawancarai yaitu ibu Ayu Sari Eka
Anggaraini Amd.keb ,KelurahanPematang Sulur, RT.16.
“…Sebenarnya saya tidak pernah terlibat secara langsung dalam
pelaksanaan program bangkit berdaya ini, dan saya sebagai
masyarakat tentu mendukung penuh kebijakan yang baik dari

45

Wawancara dengan bapak Fitter. Minggu, 20 Juni 2020. Pukul 10.13 WIB.
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pemerintahan Kota Jambi. Akan tetapi masyarakat daerah perkotaan
ini rata-rata masyarakat yang pekerja, seperti orang-orang kantor,
guru-guru, dan pejabat-pejabat semua lah. Artinya secara tidak
langsung dalam pelaksanaan program ini minsalnya pembuatan jalan
di lingkungan RT dan lainnya tidak bisa terlibat penuh, dikarenakan
kesibukan masing-masing. Jadi menurut saya kenapa tidak melibatkan
dinas pekerjaan umum saja yang lebih mumpuni, tanpa harus
menyuruh masayarakat yang mempekerjakannya”.46

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
banyaknya masyarakat yang tidak bisa terlibat secara langsung
dikarekan oleh profesi mereka sehari-hari, yang bekerja diluar
rumah.Selain dari itu masyrakat merasa bahwa tupoksi terkait
pelaksanaan program bangkit berdaya ini seharusnya dikerjakan oleh
Dinas Pekerjaan Umun (PU).
Adanya kecemburuan sosial terhadap yang melaksanakan
kegiatan program Bangkit Berdaya ini menjadi penghambat dalam
pelaksanaan Inovasi Daerah ini. Karenanya akan berdampak kepada
pandangan sebagian masyrakat bahwa hal ini tidak semata-mata wajib
dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi pemeritahan daerah lah yang
harus mengambil alih dan peranan pentingnya. Klaim dari masyarakat
kepada pemerintahan tersebut menjadi salah satu masalah dan
46

Wawancara dengan Ibu Ayu Sari Eka Anggaraini Amd.keb ,KelurahanPematang Sulur,
RT.16. Minggu, 20 Juni 2020. Pukul 15.35 WIB.
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tantangan bagi pemerintahan Kota Jambi dalam merealisasikan
program Bangkit Berdaya ini.
B.3.2 Aspek Ekonomi
Jika dilihat dari aspek ekonomi kemasyarakatan di Kota Jambi,
berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rengki Pirdana,
SERT.23 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura.
“…70% masyarakat disini berpenghasilan tetap, mereka lebih
mempertimbangankan dalam hal pengusulan program Bangkit
Berdaya ini, masyarakat dengan jumlah penghasilan diatas rata-rata
ini lebih memilih untuk tidak terlibat langsung dalam hal gotong
royongnya, dikarenakan kesibukan dan waktu yang tidak bisa di
tentukan. Namun setau saya, di daerah-daerah yang notabene pekerja
tetap mereka akan memberikan sumbangsih dana sebagai bentuk
partisipasi yang mereka lakukan. Jika dilihat dari masyarakt dengan
perhasilan rendah, 30% dengan pekerjaan tidak tetap, mereka lebih
cenderung juga tidak peduli mengingat kondisi perekonomian
mereka yang tidak stabil, artinya kondisi ini memicu mereka untuk
tetap bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka kedepan, jadi
bagaimana mau ikut serta dalam pelaksanaannya begitu”.47

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat
yang dengan kekhidupan menengah ke atas atau bisa dikatakan
47

Wawancara dengan bapak Rengki Pirdana, SE RT.23 Kelurahan Simpang IV Sipin,
Kecamatan Telanaipura.
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sebagai orang-orang dengan penghasilan diatas rata-rata dan tetap,
mereka memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang ada mengingat
waktu dan kesibukan-kesibukan lainnya yang menuntut mereka untuk
tidak bisa terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program
Bangkit Berdaya ini, namun bentuk dari partisifasi yang mereka
tunjukkan adalah dengan memberikan sumbangan yang akan
diberikan untuk swadaya kelola dalam prr
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Artinya dengan adanya masalah yang timbul yang di akibatkan
oleh

kesibukkan

aktifitas

masyarakat

di

luar

daerah

dan

mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program bangkit berdaya
ini. Hal ini menjadi penghambat dalam segi ekonomi karna
masyarakat merasa mampu untuk membenahi lingkungan

Rukun

Tetangga (RT) setempat secara swadaya kekola desasendiri tanpa
harus mengharapkan bantuan dari program bangkit berdaya. Namun
secara realita artinya masyarakat tersebut tidak merasa peduli dengan
adanya program bangkit berdaya yang di usung oleh Walikota Jambi.
Selain itu, hal yang menjadi faktor penghambat dari aspek
ekonomi adalah, masyarakat yang dengan keterbatasan penghasilan
yaitu orang-orang dengan kehidupan sosial menengah kebawah yang
dapat dipersentase kan 30% dengan pekerjaan yang tidak tetap, juga
disebutkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan Rukun Tetangga (RT) setempat disebabkan oleh pekerjaan
mereka yang tidak tetap, dan cenderung merasa rugi untuk
meninggalkan pekerjaan serabutan sehari saja, yang dengan hal itu
bisa mempengaruhi perekonomian keluarga mereka.
Hal tersebut tentu menjadi salah satu faktor penghambat
program bangkit berdaya ini, karena seharusnya didalam juknis
Program

Bangkit

Berdaya ini sudah diatur, bahwa sasaran

pembangunan ini selain bertujuan untuk mempercepat pembangunan
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ruang lingkup ultinitas daerah perkotaan, sasaran lainnya juga
menyadarkan kembali kepada masyarakat akan sikap gotong royong.
Namun jika masyarakatnya saja tidak begitu memperdulikan
lingkungan RT nya, ini jelas menjadi hambatan dan akantantangan
besar bagi pemerintahan Kota Jambi kedepan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1.

Bentuk Grand Inovasi Daerah diatur didalam Peraturan Pemerintah No
38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Inovasi daerah adalah semua
bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Grand Inovasi (Inovasi yang Besar) di Kota Jambi salah satunya adalah
Program Bangkit Berdaya, yang merupakan inovasi daerah yang
melibatkan partisifasi penuh masyarakat, sebagai objek tujuan untuk
mengembalikan kembali semangat gotong royong yang memudar di
daerah perkotaan, selain itu inovasi ini untuk mempercepat pembangunan
di Kota Jambi.

2.

Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi dapat dikatakan
sudah terlaksana, namun masih ada beberapa daerah atau lingkungan
rukun tetangga (RT) yang masih belum merasakan manfaatnya. Dalam
mewujudkan pembangunan yang merata di ruang lingkup daerah
perkotaan , pemerintahan Kota Jambi dalam mengambil kebijakan tetap
memperhatikan skala prioritas kelayakan penerima bantuan sesuai
dengan aturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Walikota Jambi
Nomor 21 Tahun 2017.
Kemudian berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa masyarakat
Kota Jambi merasa bahwa dalam pelaksanaan program tersebut harus
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dilakukan oleh pihak pemerintahan sepenuhnya, dan masyarakat hanya
terlibat untuk mengawasi saja.Inovasi daerah Kota Jambi dalam hal ini
progam Bangkit Berdaya menuai banyak pujian, namun tentunya tidak
terlepas dari faktor-faktor penghambat yang turut mengiringinya.
3.

Faktor penghambat daripada pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini
dapat dilihat dari aspek sosial kemasyarkatan dan ekonomi masyarakat
setempat.Dari hasil penelitian dilapangan, diketahui bahwa faktor
penghambat pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran
masyarakat dan timbulnya kecemburuan sosial dari masyarakat kepada
pemerintahan daerah dalam hal siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan
program Bangkit Berdaya. Selain itu, kesibukan masyarakat sehari-hari
juga menyebabkan tidak adanya waktu luang untuk turut berpartisipasi
dalam pelaksanaan program bangkit berdaya ini, sehingga sebagian
masyarakat merasa acuh dan berpikir bahwa hal tersebut merupakan
tugas pemerintahan daerah.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan
sebagai berikut :
1. Pemerintahan Kota Jambi harus mensosialisasikan lagi program Bangkit
Berdaya kepada masyarakat Kota Jambi khususnya, dan keluar daerah
sebagai suatu inovasi besar yang ada di Kota Jambi.
2. Inovasi yang dilaksanakan yaitu program Bangkit Berdaya harus mampu
mengakselerasikan pelaksanaan nya selaras dengan tujuan munculnya
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inovasi ini, untuk kembali menyadarkan masyarakat daerah perkotaan
akan pentingnya gotong royong.
4. Diharapkan kepada pemerintahan Kota Jambi mampu bertanggungjawab
penuh terhadap pelaksanaan program ini di lapangan, dan memberikan
solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam
pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini di Kota Jambi.
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