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ABSTRAK 

Diah Ayu Fajrin (155120607111008), Program Studi Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang Tahun 

2019. Rasionalitas Aktor dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan 

Masyarakat (Prodamas). (Studi Kasus Prodamas Di RW 02 Kelurahan 

Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri Tahun 2018) 

Dosen Pembimbing : Irma Fitriana Ulfah, S.IP,.M.Si 

 

Prodamas merupakan program fasilitasi pemberdayaan masyaraka yang ditujukan 

untuk seluruh RT di Kota Kediri atau yang biasa disebut 50 juta Per RT setiap 

tahu. Program ini berasal dari janji kampanye walikota Kediri Abdullah Abu 

Bakar yang diadopsi dari program PNPM Mandiri. Tujuan dari adanya program 

ini yaitu untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi wilayah kumuh. Namun 

dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan terkait ketidakberesan antar 

individu (aktor). Aktor dalam hal ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

politisi,birokrat dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana rasionalitas aktor dalam pelaksanaan Prodamas. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Peneliti 

menggunakan teori Rational Choice Institusionalism  dari Peter a Hall C.R Taylor 

yang berisi empat indikator yaitu (1) Keterlibatan aktor dalam lembaga, (2) 

Tindakan aktor dalam pencapaian preferensi, (3) Interaksi antar lembaga, (4) 

Instrumen atau aturan institusi. Hasil penelitian ini menunjukan rasionalitas yang 

dibentuk aktor terutama PPTK cenderung sangat menguntungkan bagi sebagian 

besar birokrat. Ditambah sistem swakelola menjadi bentuk korupsi kecil baru 

ditingkat RT karena kurang adanya transparansi dari aktor. Sedangkan terkait 

aturan, sebanyak lima kali perubahan peraturan prodamas muncul pasal-pasal 

karet atau yang biasa disebut rasionalitas terbatas (bounded rasionality). 

Kata Kunci: Rasionalitas, Relasi kekuasaan, Prodamas 
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ABSTRACT 

Diah Ayu Fajrin,2019. Government Science Study Program, Faculty of Social 

Science, Brawijaya University Malang. Rationality of Actors in the 

Community Empowerment Facilitation Program (Prodamas) (Case Study of 

Prodamas in RW 02, Ngronggo, Kediri City 2018) 

Supervisor: Irma Fitriana Ulfah, S.IP,.M.Si 

 

Prodamas is a community empowerment facilitation program aimed at all RTs in 

the City of Kediri or commonly called 50 million Per RT each. This program 

originated from the campaign promise of the mayor of Kediri Abdullah Abu 

Bakar who was adopted from the PNPM Mandiri program. The aim of this 

program is to mitigate poverty and reduce slums. However, in its implementation 

there were still problems related to irregularities between individuals (actors). 

Actors in this case are grouped into three namely politicians, bureaucrats and 

society. This study aims to determine how the actor's rationality in the 

implementation of Prodamas. The method used in this study is a qualitative case 

study. The researcher uses the theory of Rational Choice Institutionism from Peter 

a Hall C.R Taylor which contains four indicators namely (1) Actor involvement in 

institutions, (2) Actors' actions in achieving preferences, (3) Interaction between 

institutions, (4) Institutional instruments or rules. The results of this study indicate 

that the rationality formed by actors, especially PPTK, tends to be very profitable 

for most bureaucrats. Plus the self-managed system became a new form of 

corruption at the RT level due to lack of transparency from the actors. While 

related to the rules, as many as five times the changes to the regulation of the 

production program appear rubber articles or what is called bounded rationality. 

Keywords: Rationality, power relations, Prodamas 
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DAFTAR ISTILAH 

ASN                   : Aparatur Sipil Negara yaitu pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah baik di 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Bansos               : Bantuan Sosial yaitu bantuan baik dalam bentuk uang maupun 

barang yang ditujukan untuk penduduk miskin (kesejahteraan 

rendah) 

BDT                   : Basis data terpadu adalah sistem data elektronik yang berisi 

data, data nama, alamat dan informasi sosial, ekonomi dan 

demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di 

Indonesia. 

Bounded 

Rationality 

Rasionalitas terbatas yang dimiliki seseorang dalam mengambil 

sebauh keputusan. Keterbatasan dapat meliputi kognitif, waktu 

biaya dan sebagainya.  

Conduct of 

Conduct 

Sebuah power ydalam relasi kekuasaan antar individu dan 

digunakan dalam mengatur tindakan individu yang dapat 

mempengaruhi satu sama lain.  

DPA                   : Dana Pengguna Anggaran yaitu dana yang diberikan untuk 

kuasa pengguna anggaran dalam menerima wewenang 

anggaran baik digunakan sebagian maupun keseluruhan.  

Etatisme Pemikiran atau suatu paham yang memposisikan 

negara/pemerintah menjadi sebagai pusat segala kekuasaan 

dalam suatu jalinan rasional dan dikontrol ketat menggunakan 

instrumen. 

Govermentality Bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan 

oleh negara dan didukung dengan pencarian legitimasi yang 

kuat.  

Hibah                : Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari pemerintah 

daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah. 

Institusionalism: Sebuah pendekatan ilmu politik yang berfokus pada bidang 

kajian kelembagan suatu instansi. 

KIM                   : Kelompok Informasi Masyarakat yaitu lembaga layanan Publik 

yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat 

yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 

KUBE                : Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program yang 

pertama kali dibuat oleh kementrian sosial yang bertujuan 

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan 

pemberian modal usaha.  

LPMK               : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yaitu wadah 

yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagau mitra 
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pemerintah daerah dalam menampung dan mewujudkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. 

Mutual Trust  Kepemimpinan dalam individu-individu yang didalamnya 

membentuk suatu keterikatan atas dasar saling percaya. 

NPHD                : Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD 

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah 

dengan penerima hibah. 

Pemkot              : Pemerintah Kota yaitu bentuk penyelenggara pemerintah 

daerah yang berada pada wilayah atau lingkup kota. 

Pendamping      : 

 

 

Pendamping adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang 

ditunjuk oleh kelurahan untuk mendampingi pelaksanaan 

kegiatan prodamas. 

Pengadaan 

Barang/Jasa      : 

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikanya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa. 

PNPM                : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan 

program yang bentuk dari Era kepemimpinan SBY berasal dari 

pemerintah pusat dengan tujuan dalam upaya mempercepat 

penanggulangan kemiskinaan. 

PPTK                : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

PRODAMAS    : Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya 

disebut Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota 

Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di 

wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial 

kemasyarakatan. 

RAB                   : Rencana Belanja Anggaran merupakan perhitungan biaya 

anggaran yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan untuk 

mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan. 

RKA SKPD       : Rencana Kerja Anggaran SKPD yaitu dokumen perencanaan 

dan pengganggaran yang berisi rencana pendapatan dan 

rencana kegiatan Program di masing masing SKPD. 

RT                      : Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam 

rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 

ditetapkan oleh Lurah. 

SK                      : Surat Keputusan yaitu surat yang berisi keputusan yang dibuat 

oleh pimpinan dalam suatu lembaga yang berkaitan dengan 

kebijakan lembaga tersebut. 

SMPP                : Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif yaitu Program 
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yang berasal dari pemerintah daerah untuk upaya 

penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan program.  

Swakelola          : Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD 

sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain 

dan/atau kelompokmasyarakat 

Tim : 

Koordinasi 

Tingkat 

Kecamatan   

Tim yang dibentuk dari lembaga kecamatan untuk 

menkordinasikan kegiatan prodamas kepada seluruh kelurahan 

diwilayahnya. 

Tim : 

Koordinasi 

Tingkat Kota 

Tim yang dibentuk dari pemerintah Kota untuk 

mengkoordinasikan kegiatan prodamas khususnya tahap 

perencanaan kepada seluruh lembaga dibawahnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakanng 

Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat (Prodamas) merupakan 

perwujudan kebijakan pemerintah Kota Kediri yang bertujuan meminimalisir 

angka kemiskinan, memeratakan pembangunan dan juga meningkatkan partisipasi 

masyarakat di Kota Kediri. Berdasarkan peraturan walikota Kediri no 2 Tahun 

2017 Prodamas yaitu program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan sistem 

swakelola di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah rukun tetangga (RT) 

dengan mengalokasikan dana setiap RT 50 Juta yang bersumber dari dana hibah 

daerah sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.1  

Prodamas ini merupakan adopsi dari program pemberdayaan pemerintah 

pusat yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) dan 

program pemerintah daerah sistem manajemen pembangunan partisipatif (SMPP). 

Keduanya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam 

upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dibidang 

sosial, ekonomi dan infrastruktur. Prodamas juga mempunyai strategi yaitu 

diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan indeks pembangunan manusia 

(IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sehingga 

dapat mendorong terciptanya pengurangan penduduk miskin di Kota Kediri. 

 
1 Novita Kurniawati,2017 Partisipasi Perempuan pada Prodamas di Kelurahan Banjar Melati 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Fisip Universitas Airlangga. 
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Jika dilakukan pengkajian lebih dalam, Prodamas tidak jauh berbeda dengan 

program PNPM mandiri perkotaan, hanya saja banyak variabel yang ditentukan 

pemerintah dalam memberikan dana PNPM ke masyarakat. Misalnya dana PNPM 

ditujukan untuk kelurahan atau desa dimana lembaga tersebut harus memetakan 

permasalahan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan potensi 

wilayahnya. Sehingga setiap desa/kelurahan, mendapatkan alokasi dana yang 

berbeda-beda. Namun dalam Prodamas ini, alokasi dana pemberdayaan ditujukan 

langsung untuk lingkungan terkecil yaitu RT dengan jumlah alokasi dana yang 

sama rata yaitu 50 juta disetiap RT. Sehingga dapat dikatakan, Prodamas ini 

memeratakan dana pemberdayaan dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda.  

Selain itu, Prodamas merupakan pemberdayaan berbasis pemenuhan 

fasilitas untuk lingkungan RT di Kota Kediri melalui non bantuan langsung tunai 

yang dikoordinir oleh lembaga kelurahan (swakelola). Dana Prodamas ini 

dialokasikan 50 juta per RT dengan prosentase 60 % dibidang infrastruktur 

berskala kecil, dan 40% di bidang ekonomi dan sosial. Pertama, dalam bidang 

infrastruktur pemerintah berfokus pada pembangunan dan perbaikan sarana 

prasarana umum dengan skala kecil artinya pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan ini nominalnya di bawah 100 juta atau sesuai dengan alokasi dana yang 

diberikan.  

Hal ini mendukung pembangunan infrastruktur yang biasanya pemerintah 

selalu berfokus pada pembangunan fisik yang “terlihat mata” atau pembangunan 

berskala besar saja, kini menjadi memprioritaskan pembangunan fisik 

dilingkungan terkecil yaitu RT. Prodamas hadir untuk mendongkrak perubahan 
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dengan memprioritaskan pembangunan fisik yang sulit dijangkau oleh dinas 

PUPR selama ini. Sehingga pembangunan fisik yang tidak menonjol seperti 

perbaikan gang jalan, pavingisasi jalan, drainase atau saluran air kini menjadi 

diprioritaskan oleh pemerintah Kota Kediri. 

Berawal dari janji kampanye Walikota, Prodamas ini telah dilaksanakan di 

1476 RT dan 330 RW di Kota Kediri yang dimulai sejak tahun 2014. Selain 

bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Prodamas juga mengarahkan 

pada tujuan pengurangan kawasan kumuh di perkotaan. Tercatat bahwa Prodamas 

juga berhasil mengurangi kawasan kumuh yang terdapat di 10 keluruhan. 

Pengurangan kawasan kumuh ini misalnya dengan membangun pavingisasi jalan, 

perbaikan saluran air, pembangunan sumur resapan, pengadaan tempat sampah 

dan gerobak sampah telah dilakukan sebagian besar RT di Kota Kediri.2 

Pada tahun 2016, kawasan kumuh di Kota Kediri tercatat sebanyak 10 

kelurahan, dimana 9 kelurahan berada di Kecamatan Kota dan 1 kelurahan di 

Kecamatan Pesantren. Data jumlah dan luas wilayah kumuh dikawasan yang 

masuk ketegori kumuh telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota nomor 

188.45/617/419.033/2018 tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh 

yang akan dijelaskan oleh penulis pada bab 4 dalam penelitian ini. 

Terdapat 8 indikator untuk menentukan sebuah kelurahan termasuk dalam 

kawasan kumuh atau tidak yaitu antara lain rumah tidak layak huni, akses jaringan 

jalan, drainase lingkungan, masalah air minum, akses sanitasi, persampahan, 

 
2 Koran Prodamas Edisi 2 Juli 2018 
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pencegahan bahaya kebakaran dan ruang terbuka publik.3 Berdasarkan data SK 

kumuh dapat diketahui bahwa jumlah total luas wilayah kumuh di Kota Kediri 

mencapai 59,10 hektar. Dengan adanya Prodamas ini, dari 59,10 hektar kawasan 

kumuh sekarang menjadi 5 hektar dengan berada pada dua titik wilayah yaitu 

wilayah yang dekat dengan rel kereta api dan wilayah yang mendapatkan dampak 

dari kawasan industri rokok PT gudang garam.  

Dalam upaya pencegahan kawasan kumuh, pemerintah melakukan 

pembangunan saluran air /drainase untuk mengantisipasi terjadinya genangan air 

saat musim hujan yang mana genangan tersebut dapat memicu munculnya banjir 

dan kawasan kumuh. Selain itu, kebijakan baru juga diterapkan dalam Prodamas 

yaitu setiap RT wajib mengutamakan pembuatan sumur resapan paling sedikit 3 

titik atau biopori paling sedikit 10 titik.  

Kedua, dalam bidang pemberdayaan ekonomi dilaksanakan untuk 

penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok usaha bersama (KUBE) dalam 

skala kecil dan non bantuan langsung tunai seperti penyediaan sarana prasarana 

pendukung usaha ekonomi kerakyatan, berbagai jenis pelatihan usaha seperti 

catering, membatik, dan sebagainya. Prodamas juga telah melahirkan KUBE-

KUBE baru dengan melakukan pengadaan peralatan kelompok usaha seperti 

KUBE di RT 06 yang mendirikan KUBE usaha las yang bergerak dibidang 

peralatan mekanik. Sehingga Prodamas tidak hanya berupaya mengurangi 

pengentasan kemiskinan tetapi dapat berfokus pada pengurangan pengangguran. 

 
3 Koran Prodamas Edisi Juli 2018 
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Ketiga, dalam pelaksanaan dibidang sosial digunakan untuk peralatan 

pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan 

langsung tunai seperti pemberian santunan natura (bantuan makanan) untuk 

penduduk miskin lanjut usia, peralatan kegiatan seni dan budaya lokal, peralatan 

kegiatan keagamaan, olahraga maupun kegiatan PHBN dalam lingkungan RT. 

Selain itu, bansos yang diberikan pemerintah juga termasukan peralatan sekolah 

berupa buku, tas, sepatu dan alat-alat sekolah lainya untuk siswa-siswi yang 

kurang mampu. Sehingga bantuan pemenuhan fasilitas pendidikan juga 

terprioritaskan.  

Pelaksanaan Prodamas sudah dilaksanakan di seluruh RT di Kota Kediri. 

Terdapat 46 kelurahan, 3 kecamatan, dan  1.476 RT di yang telah melaksanakan 

kegiatan Prodamas. Dana yang dikucurkan APBD untuk Prodamas mencapai Rp 

71,8 miliar per tahun.4  Selain itu, Prodamas ini telah menghantarkan Walikota 

Kediri yaitu Abudulloh Abu Bakar sebagai walikota pelopor terbaik kategori 

pemberdayaan pada tahun 2016 dalam acara penghargaan atas kepala daerah 

inovatif (KDI) bertema daerah inovatif pilar ekonomi nasional, yang digelar di 

kementrian dalam negeri republik Indonesia. Dalam program pemberdayaan 

masyarakat ini tentu melibatkan banyak aktor pemerintah baik dari birokrat, 

politisi serta masyarakat yang turut andil dalam berpartisipasi. Sehingga terdapat 

keterkaitan erat relasi antar aktor dalam fase perencanaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan. 

 
4 https://www.kedirikota.go.id diakses pada tanggal 10 desember 2018 
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Namun dibalik menariknya program ini, ternyata menyimpan banyak 

permasalahan dari pemangku kepentingan serta kebijakan Prodamas yang diklaim 

oleh masyarakat menjadi polemik baru di Kota Kediri. Penulis menjabarkan fokus 

perilaku individu didalam institusi yang mempunyai pengaruh besar pada sistem 

politik dalam lembaga. Terdapat beberapa aktor politik yang dapat dipetakan 

kedalam beberapa kepentingan. Aktor tersebut berasal dari mulai tingkat teratas 

yaitu pemerintah kota, kecamatan, kelurahan hingga RT/masyarakat dan akan 

dijelaskan dalam bab 4 penelitian ini. Latar belakang ini menjelaskan berbagai 

polemik dari kebijakan Prodamas dan ketidakberesan relasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam pelaksanaannya serta rasionalitas yang membentengi masing-

masing aktor dalam memilih tindakanya. 

   Penulis menemukan beberapa permasalahan terkait relasi antar aktor yang 

merujuk pada pilihan-pilihan aktor yang dapat diukur atau bersifat rasional. Hal 

ini juga didukung oleh data penelitian terdahulu yang masih relevan dengan 

kasus-kasus Prodamas yang terjadi di lingkungan Ngronggo di RW 02 ini. 

Pertama, masalah yang terjadi antara birokrat dengan masyarakat atau PPTK 

dengan RT. Hal ini terkait perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan. 

Seperti halnya yang terjadi di salah satu kelurahan burengan kecamatan pesantren 

dengan aktor yang tidak disebutkan identitasnya. Bahwa pihak RT kerap kali 

mempertanyakan pembangunan paving jalan gang kecil dilingkunganya dengan 

biaya total Rp.24.600.000 kemudian ukuran pekerjaan tersebut tidak sesuai 

dengan RAB yang telah dibuat oleh pemerintah. Ukuran di RAB berbunyi 2 meter 

namun kenyataanya yang dikerjakan hanya satu meter sekian. Hal ini menjadi 
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pertanyaan besar dalam konteks rasionalitas aktor. Bahwa aktor bertindak diuar 

aturan yang telah disepakati dan berusaha mengakali aturan untuk kepentingan 

individu.5  

Hal ini juga didukung temuan penulis bahwa terdapat birokrat yang 

menjabat dengan posisi penting yaitu sebagai sekretaris kelurahan. Aktor atas 

nama Sutaji merupakan seorang birokrat yang disegani dan mempunyai relasi kuat 

di kelurahan. Relasi tersebut dimanfaatkan untuk mengambil banyak keuntungan 

dari berjalanya Prodamas. Terdapat bentuk-bentuk penyelewengan kekuasaan 

yang khas, misalnya saja menyalahi kesepakatan atau bertindak diluar aturan yang 

telah disepakati dengan warga. 

Hal lain juga dikeluhkan oleh Bapak Sukari, salah satu ketua RT Burengan 

mengaku bingung dengan pengajuan pengadaan barang yang dilakukan RT karena 

tidak sesuai dengan kenyataanya. Berdasarkan laporan akhir studi ekspektasi 

evaluasi dan pelayanan publik kota kediri, bahwa terdapat indikasi permainan 

yang dilakukan pemerintah agar mendapatkan untung, karena diawal awal 

Prodamas ini banyak yang tidak sesuai.6 

“Pengajuanya meminta kursi dan satu tenda,namun ternyata saya akan diberi 

3 tenda, terus dipakai apa tenda sebanyak itu, gudang penyimpanan juga 

cukup cuman satu tenda, terus saya simpan dimana tenda-tenda yang akan 

datang” ungkap salah satu RT.7 

 

Terdapat indikasi permainan yang menguntungkan salah satu aktor yaitu 

PPTK dengan strategi membuat anggaran dana yang lebih banyak. Ketika terdapat  

sisia dana dari anggaran maka hal tersebut kemudian disalahgunakan oleh aktor. 

 
5 Laporan akhir studi ekspektasi dan evaluasi pelayanan publik kerjasama Bappeda Kota Kediri 

dan lembaga penelitian dan inovasi unair hlm 80 
6 Ibid hlm 81 
7 Ibid hlm 81 
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Hal ini menjadi poros utama kajian penulis bahwa rasionalitas aktor digambarkan 

kedalam bentuk pilihan-pilihan atau tindakan yang menghasilkan sebuah 

keputusan penting dalam sistem politik yang berlaku.  

Kedua, permasalahan perbedaan preferensi juga menjadi poin penting dalam 

kajian ini. Terdapat dua aktor yaitu birokrat dan masyarakat yang berbeda pilihan 

dan cenderung sulit meraih kesepakatan antar kedua aktor tersebut. Impilikasinya 

adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai celah penyimpangan 

ketika aturan tersebut tidak dibuat. Berikut wawancara yang dilakukan pihak 

KPM dalam penelitian terdahulu: 

“ada beberapa wilayah yang kurang setuju dengan sistem pembelajaan 

barang, dikarena yang belanja itu bukan dari masyarakat sendiri tetapi dari 

pihak PPTK, mereka kwatir kalau pembelanjaan itu tidak sesuai dengan 

apa yang dianggarkan, dan mereka belum mengetahui bahwa ketika 

belanja itu pihak PPTK diwajibkan bersama RT setempat”8 

 

Dalam konteks masalah preferensi pilihan aktor cenderung berbeda hal ini 

disebabkan karena aturan belum bisa ditegakkan secara murni atau asumsi lain 

tidak ada aturan yang secara formal mengikat kedua aktor tersebut. Maka ini yang 

menyebabkan sulitnya kesepakatan itu diraih. Dalam konteks permasalahan 

Prodamas, peraturan yang dibuat pemerintah belum sepenuhnya mewakili 

keinginan masyarakat dan cenderung dipaksakan. Dengan demikian, pemetaan 

preferensi semakin melebar dan sulit digeneralisasiskan.  

Dalam pelaksanaan Prodamas juga dibutuhkan partisipasi lebih oleh setiap 

aktor yang iku andil dalam melaksanakan kegiatan Prodamas serta masyarakat 

sebagai objek dalam pembangunan. Tidak lepas dari itu saja, apresiasi pemerintah 

 
8 Ahmad Farhan 2017, Strategi pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui Prodamas (studi Penelitian di KPM dan desa Tamanan RT 01 RW 03) studi 

eknomi syariah IAIN Kediri hlm 59 
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kepada masyarakat atau seluruh RT juga dituangkan dalam bentuk kegiatan 

tahunan yaitu Prodamas awards. Prodamas awards adalah event yang dibuat oleh 

pemerintah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat atas partisipasi dalam 

pelaksanaan Prodamas. Dalam acara ini pemerintah memberikan penghargaan 

kepada setiap RT dan kelurahan yang masuk dalam penilaian dengan 5 kategori 

RT dan kelurahan terbaik se Kota Kediri.9 Pada tanggal 2 juli 2018, pemerintah 

menetapkan Ngronggo RW 02 sebagai juara umum Prodamas awards tahun 2018. 

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk berfokus pada RW 02 di 

Kelurahan  Ngronggo. 

Dari latarbelakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji rasionalitas aktor 

dalam pelaksanaan Prodamas di kelurahan Ngronggo. Rasionalitas aktor dapat 

mengkaji perbedaan preferensi, rancunya relasi aktor baik dari birokrat, politisi 

dan masyarakat serta perombakan instrumen dalam institusi untuk kepentingan 

individu. Dalam penelitian ini penulis berharap dari temuan temuan terkait 

permasalahan dalam Prodamas dapat menjadi referensi untuk evalusi kebijakan 

Prodamas.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah bagaimana rasionalitas aktor dalam 

pelaksanaan Prodamas di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
9 Koran Prodamas Edisi 2 Volume 2 Juli 2018  
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Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan aktor dalam pelaksanaan 

Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, 

Kota Kediri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan aktor dalam pencapaian preferensi 

dalam pelaksanaan Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo 

Kecamatan Kota, Kota Kediri. 

3. Untuk mengetahui  bagaimana interaksi antara lembaga dalam pelaksanaan 

Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, 

Kota Kediri. 

4. Untuk mengetahui instrumen atau aturan institusi dalam pelaksanaan 

Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, 

Kota Kediri. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana keterlibatan aktor dalam pelaksanaan Prodamas 

Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota 

Kediri. 

2. Mengetahui bagaimana tindakan aktor dalam pencapaian preferensi dalam 

pelaksanaan Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo 

Kecamatan Kota, Kota Kediri. 
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3. Mengetahui bagaimana interaksi antara lembaga dalam pelaksanaan 

Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, 

Kota Kediri. 

4. Mengetahui bagaimana instrumen atau aturan institusi dalam pelaksanaan 

Prodamas Tahun 2018 di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, 

Kota Kediri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam pengerjaan skripsi mengenai rasionalitas aktor dalam pelaksanaan 

Prodamas ini, terdapat beberapa tahapan penelitian yang menjadi bahan acuan 

dalam mengkaji fokus pembahasan serta melihat posisi penelitian ini sebagai 

penelitian yang melengkapi penelitian terdahulu ataupun memahas dengan fokus 

yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul, metode 

penelitian 

Fokus Hasil Penelitian Titik pembeda 

1 Judul : 

Startegi 

pemerintah  

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

melalui 

Prodamas (studi 

di KPM & desa 

Tamanan RT 1 

RW 3 Kota 

Kediri) 

Peneliti : Ahmad 

Farhan dkk 

Sejauh mana 

strategi 

pemerintah 

dalam 

peningkatan 

kesejahteraan 

melalui 

Prodamas 

Prodamas mampu 

mendorong masyarakat 

untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses 

perencanaan,pelaksanaan 

pengelolaan.Kekuranganya 

yaitu masih ada 

ketidaksinkronan antara 

pihak masyarakat dan 

Pemerintah. Artinya hal ini 

memunculkan dinamika 

baru pada kebijakan 

Prodamas 

Penelitian ini fokus pada 

pembahasan 

arti”kesejahteraan” bagi 

masyarakat. Kesejahteraan 

yang hanya bukan 

keberhasilan saja tetapi 

mampu memcehkan 

dinamika yang terjadi pada 

Prodamas. Penelitian ini 

fokus hanya pada satu 

instansi yaitu KPM dan 

masyarakat di RT1 RW 03 

.  Judul : 

 Partisipasi 

perempuan pada 

program 

pemberdayaan 

masyarakat 

(Prodamas) 

studi di 

kelurahan banjar 

Partisipasi 

perempuan 

dalam program 

pembangunan 

Pada pembuatan keputusan 

partisipasi cukup 

meningkat, dalam 

pelaksanaan cukup aktif. 

kehadiran secara non fisik 

sudah sangat bagus, misal 

berupa ide dan gagasan. 

Tapi jumlah kehadiran pada 

rapat rembug warga 

Penelitian ini berfokus pada 

perempuan terutama yang 

ikut andil dalam 

pelaksanaan Prodamas. 

Penelitian ini melihat dari 

sudut pandang perempuan 

sebagai objek dalam 

pelaksanaan program. 
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melati Mojoroto 

Kediri. 

 

Peneliti : 

Novita 

Kurniawati 

perempuan masih sangat 

rendah. Hal ini dikarena 

faktor tuntutan usia, 

pekerjaan dan sebagainya. 

 

  

3. Judul : 

Eksplorasi 

makna 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

penganggaran 

Prodamas Kota 

Kediri 

(Studi 

Fenomenologi ) 

Peneliti : 

Sulton 

afriansyah 

Pemaknaan 

partisipasi 

masyrakat 

secara 

mendalam 

terutama 

tentang 

penganggaran 

Partisipasi masyarakat 

dimaknai sebagai sebuah 

jaminan bahwa pentingnya 

kehadiran masyarakat dalam 

proses penganggaran agar 

kegiatan berjalan dengan 

baik namun  akan tetapi 

masyarakat yg aktif juga 

butuh sebuah apresiasi dr 

pemerintah.  

Penelitian ini memaknai 

mendalam tentang 

partisipasi masyarakat 

dalam 

penganggaran. Pencarian 

makna ini tertuju pada para 

pelaksana program, dan 

berfokus pada kelurahan 

dengan predikat “terbaik” 

dalam pelaksanaan program 

fasilitasi pemberdayaan 

masyarakat ini. 

4. Judul : 

Penganggaran 

Prodamas Kota 

Kediri  (studi 

kasus di 

Kelurahan 

Tinalan)  

 

Peneliti : Novie 

Astuti 

Setianingsih 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengganggaran 

program serta 

faktor yang 

mempengaruhi

nya 

 

Dalam penelitian ini banyak 

faktor yang membuat 

perekonomian 

meningkat,perbaikan 

infrastruktur dll. perputaran 

perekonomian bisa lebih 

meningkat. Namun 

kekuranganya partisipasi 

masyarakat belum 

sepenuhnya bagus terutama 

dalam pengetahuan 

mengenai penganggaran 

Prodamas. 

Penelitian ini berfokus pada 

masyarakat tentang 

bagaimana mengelola  

keuangan pada Prodamas 

serta menggali mengenai 

faktor faktor apa saja yang 

mempengaruhi masyarakat 

dalam pengelolaan dana 

Prodamas.  

5. Penyusunan 

dokumen kajian   

pelaksanaan 

Prodamas 

(kerjasama 

Bappeda & 

lembaga 

penelitian unair) 

tahun 2017 

 

Fokus pada 

hasil evaluasi 

pelaksanaan 

dan ekspektasi 

masyarakat 

Pelaksanaan Prodamas 

berjalan dg baik tetapi 

dalam studi evaluasi & 

ekspektasi masih perlu 

menjadi pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti baik dari 

perencanaan, proses hasil 

dan laporan akhir. 

Contohnya Perangkat 

hukum yang belum jelas 

terkait komposisi 

pengalokasian dana dana 

Prodamas.  

Penelitian ini tidak hanya 

mengkaji pada evaluasi 

program dalam kurun satu 

tahun pelaksanaan tetapi 

juga menjabarkan dan 

menyajikan data ekspektasi 

masyarakat sebagai bentuk 

perbaikan dan masukan bagi 

Prodamas. Sehingga sudut 

pandang harapan 

masyarakat itu dihadirkan 

untuk menggali lebih dalam. 
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6. Kajian 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

program 

pemberdayaan 

masyarakat 

(Prodamas) 

Kota Kediri. 

kerjasama 

Bappeda & 

lembaga 

penelitian unair. 

tahun 2016. 

Fokus pada 

partisipasi 

masyarakat 

(tingkat 

pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

Prodamas, 

bentuk-bentuk 

partisipasi , 

dan kepuasan 

masyarakat) 

Tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap 

Prodamas cukup tinggi 

sebesar 98,2 %.  Tingkat 

partisipasi 82,3 % & 

tetendah adalah pengawasan 

sebesar 36,2 persen. Tingkat 

kepuasan bidang 

infrasruktur 80 % . perlu 

dijadikan poin bahwa 

tingkat pengawasan menjadi 

prosentasi cukup rendah 

dibanding aspek yang lain. 

Penelitian ini mengkaji 

berbagai bentuk partisipasi 

yang dilakukan masyarakat 

dan mengolahnya secara 

kuantitatif. Namun data 

yang disampaikan dalam 

penelitian ini belum 

ditunjang dengan data 

kualitatif sehingga hanya 

dapat dibaca secara angka.  

7. Laporan akhir 

studi ekspektasi 

dan evaluasi 

pelayanan 

publik 

,kerjasama oleh 

bappeda & 

lembaga 

penelitian unair 

tahun 2017 

Fokus pada 

studi 

ekspektasi 

masyarakat 

dan pelayanan 

publik  (fokus 

4 program 

unggulan 

pemerintah)  

Evaluasi Prodamas masih 

menjadi PR bagi 

pemerintah, peningkatan 

pengawasan dan 

trasnparansi menjadi poin 

penting untuk ditingkatkan 

kembali. Permunculan 

permasalahan baru yaitu 

banyaknya dinamika 

ketidaksinkronan antara 

PPTK dan masyarakat.   

Penelitian ini berfokus pada 

hasil evaluasi dengan 

disertai data data kuantitatif 

untuk menganalisnya namun 

pada penelitian hanya 

berfokus pada masyarakat 

saja belum pada instansi-

instansi yang terlibat dalam 

pelaksanaan Prodamas. 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018. 

Pertama, Ahmad Farhan dkk, penelitian dengan judul strategi pemerintah 

Kota Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Prodamas. 

yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan Prodamas yang berfokus di KPM dan Desa 

Tamanan RT 01 RW 03. Tulisan ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat 

Todamo dan Stephen C, konsep strategi Charles Hoffer dan Higgins. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Fokus pada strategi pemerintah serta kendala-kendala yang terjadi di masyarakat, 

kemudian kekurangan-kekurangan dalam implementasi kebijakan Prodamas yang 
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masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah partisipasi pengawasan dari 

pemerintah dan masyarakat.10 

Kedua, Kurniawati dengan judul partisipasi perempuan pada Prodamas di 

Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur”. Kajian 

ini membahas mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan 

masyarakat. Dalam kajian menggunakan teori level partisipasi menururt Arnstein, 

kemudian teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff dan 

konsep gender. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

dari pada penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam kelurahan hanya 

sebatas ide dan gagasan, akan tetapi kehadiran dalam rapat dan pertemuan belum 

maksimal.11 

Ketiga, oleh Sulton Afriansyah kajian yang membahas eksplorasi makna 

partisipasi masyarakat dalam penganggaran Prodamas dengan studi fenomenologi. 

Kajian ini menggunakan kerja analisis fenomenologi trasendental yang terdiri dari 

noema, epoche, noesis, intentional analysis, eidetic reduction. Dalam tulisan ini 

penulis menggunakan pendekatan metode penelitian studi fenomenologi. Hasil 

dari penelitian ini yaitu jika dimaknai secara mendalam proses partisipasi 

masyarakat itu harus diapresiasi oleh pemerintah karena masyarakat melakukan 

dengan prinsip ”pekerjaan” secara sadar begitu pentingnya sebuah partisipasi 

 
10Ahmad Farhandkk, 2017. Strategi pemerintah kota kediri dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui Prodamas studi penelitian di KPM dan Desa Tamanan RT 01 dan RW 03) 

program studi ekonomi styariah STAIN Kediri. 
11Delza Abdul Hafizh. 2016. “Partisipasi Perempuan Pada Program Prodamas di Kelurahan Banjar 

Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”. Jurnal Fisip Unair 
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disetiap elemen kebijakan. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak 

mencantumkan saran tetapi langsung pada kesimpulan .12 

Keempat, oleh Novie Astuti Setyaningsih yaitu kajian penganggaran 

Prodamas Kota Kediri membahas tentang partisipasi masyarakat dalam 

penganggaran program pemberdayaan masyarakat. Metode dari penelitian yaitu 

dengan pendekatan kuantitatif dengan responden berjumlah 100. Dalam penelitian 

ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dalam anggaran dari Ebdon 

Franklin. Hasil dari penelitian ini menjelaskan. Stakeholder PPTK, pendamping 

dan warga memiliki peran penting dalam perancangan rencana anggaran belanja. 

Kemudian anggaran Prodamas hendaknya menjadi faktor penunjang dalam 

penumbuhan kreativitas masyarakat untuk membuat inovasi-inovasi baru, karena 

selama ini kendala paling dihadapi masyarakat yaitu kurangnya ide-ide inovatif.13 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Kota Kediri bekerjasama 

dengan Unair yang berjudul penyusunan dokumen kajian pelaksanaan Prodamas 

tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada hasil evaluasi pelaksanaan dan ekspektasi 

masyarakat dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam menentukan evaluasi 

dan kepuasan publik menggunakan expectancy disconfirmation theory (EDT) oleh 

Erevellest Leavit dalam Van Ryzin yang terdiri dari ekspektasi, kinerja dan 

diskonfirmasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Prodamas berjalan 

dengan baik tetapi dalam studi evaluasi & ekspektasi masih perlu menjadi 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti baik dr perencanaan, proses hasil dan laporan 

 
12 Sulton alfriansyah. Eksplorasi makna partisipasi masyarakat dalam penganggaran(sebuah studi 

fenomenologi). Magister akutansi universitas brawijaya 
13 Novie Astuti Setianingsih,2018. Pengangaran program Prodamas Jurnal Riset Akutansi 

Keuangan.Volume 3 No 1.Politeknik Kediri. 
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akhir. Hal yang perlu digaris bahwai yaitu adanya perangkat hukum yang belum 

jelas terkait komposisi pengalokasian dana dana Prodamas.14 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Kota Kediri bekerjasama 

dengan Unair. Penelitian ini berjudul kajian partisipasi masyarakat terhadap 

Prodamas di Kota Kediri tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada partisipasi 

masyarakat meliputi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Prodamas, bentuk-

bentuk partisipasi, dan kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu 

pendekatan penelitian survey dengan multistage random sampling dengan 

menggunakan konsep partisipasi Wilcox David dan konsep departemen for 

international development (DFID). Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum 

partisipasi masyarakat sangat bagus dan paham akan kebijakan Prodamas namun 

partisipasi masyarakat pada aspek pengawasan masih kurang sehingga hal ini 

menjadi poin penting untuk dikaji kembali.15 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Kota Kediri bekerjasama 

dengan Unair dengan judul laporan akhir studi ekspektasi dan evaluasi pelayanan 

publik tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada studi ekspektasi masyarakat dan 

pelayanan publik yang fokus pada  4 program unggulan pemerintah dengan 

menggunakan mix method kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 

teori pelayanan publik Kotler yang terdiri dari keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empty, dan berwujud. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat merasa cukup puas 

dengan program ini, akan tetapi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas masih 

 
14 Penyusunan Dokumen Kajian Pelaksanaan Prodamas Tahun 2017 oleh Bappeda Kota Kediri 

bekerjasama dengan Unair. 
15 Kajian Partisipasi Masyarakat Terhadap Prodamas oleh Bappeda Kota Kediri Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

harus ditingkatkan kembali. Hal inilah yang kemudian memunculkan permasalahan 

terkait dinamika yang terjadi didalam kebijakan Prodamas.16 

2.2 Kerangka Teori 

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini berbeda dengan peneltian yang telah ada dan belum diteliti 

sebelumnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang mendasari seperti fokus 

penelitian pada rasionalitas aktor yang terlibat yang sudah berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini belum ada penyamaanya atau 

belum pernah dilakukan sebelumya. 

2.2.1  Teori Institusionalisme Lama (Old Institusionalism Theory) 

Bertepat pada abad ke 19 teori institusionalisme lama mulai berkembang 

dengan menfokuskan pada kajian institusional dan normatif. Instituisonalisme 

lama menjungjung tinggi nilai-nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Maka 

sebagaian besar dapat dikatakan tujuan utama adalah normatif. Inilah yang 

membuat institusionalisme lama tidak relevan dengan kajian kelembagaan 

kontemporer. Fokus institusionalisme lama hanya menanyakan lembaga apa yang 

bekerja paling baik, maka kemudian munculah kritik terhadap teori ini. Berikut 

karakteristik institusionalisme lama17:  

a. Pertama, karakteristik institusionalisme lama berkaitan erat dengan hukum 

dan peran sentral hukum dalam pemerintahan.  

b. Kedua, menekankan pada struktur yang ditentukan tingkah laku, kemudian 

para behavioris mengkritik pendekatan ini bahwa tidak ada ruang serta 

 
16 Loc.cit hlm 40 Laporan akhir studi eksepektasi Bappeda 
17 Howard J wiarda Grand Theories and ideologies in the social science. Published 2010 Palgrave 

Macmillan. E-book ISBN 978-0230-10392-4 UK  
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pengaruhnya bagi individu pada sistem pemerintahan. Dalam kajianya 

hanya memilah milah apakah lembaga termasuk parlementer, presidensil, 

federal dan sebagainya. Tidak ada upaya untuk memasukkan aspek 

struktural lain seperti misalnya korporatisme atau konsosiasionalisme 

(keseimbangan kekuasaan) yang menghubungan negara dengan masyarakat. 

c. Ketiga, bersifat holistik yang berarti cenderung memahami sistem politik 

secara keseluruhan, padahal perlunya suatu perbandingan yang merupakan 

sumber fundamental dalam pengembangan teori ilmu politik. Holistik juga 

berarti membandingkan secara keseluruhan dari pada memeriksa individu 

dalam institusi.  

d. Keempat, bersifat historis yang berarti dalam analisisnya cenderung 

memiliki fondasi utama pada sejarah. Hal ini menyangkut pada bagaimana 

sistem politik kontemporer itu tertanam pada perkembangan sejarah.  

Roy Macridis dalam Howar J wiarda, mengkritik pendekatan formal legal 

dari institusonalisme lama. Terdapat 3 kekurangan dari pendakatan formal legal, 

Pertama cenderung menjadi nonkomparatif yang terlalu fokus pada struktur 

negara, lokasi kedaulatan dan ketentuan pemilu. Kedua, melihat institusionalisme 

lama sebagai deskriptif yang berarti hanya memperlajari anatomi politik (hanya 

menjelaskan tetapi tidak membandingkan). Ketiga, mengganggap sebagai 

parokial, statis (formal dan legalistik) serta bersifat monografis atau hanya fokus 

pada satu negara atau lembaga.  

Teori institusionalisme lama berkutat pada hasil nilai-nilai normatif yang 

berlaku pada institusi dan cenderung bersifat statis sesuai dengan karakteristik 
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diatas. Namun berbeda dengan institusionalisme baru yang cenderung 

berkembang terhadap kajian komparatif dan kontemporer. Teori institusionalisme 

baru lebih luas cakupanya dan digunakan secara lebih kompleks dari struktur 

formal seperti parlemen untuk entitas yang tidak berbentuk seperti kelas, sosial, 

hukum dan pasar. March olsen menggambarkanya sebagai koleksi norma, 

pemahaman aturan, aksi politik, aturan permainan dan rutinitas.  

2.2.2 Teori Institusionalisme Baru (New Institusionalism Theory) 

Secara teoritis teori institusionalisme baru merupakan pengembangan dari 

institusionalisme lama. Intitusionalisme lama berkutat pada institusi atau 

lembaga-lembaga negara, baik secara struktur organisasional negara secara 

maupun secara statis. Institusionalisme baru kemudian muncul untuk menggali 

permasalahan-permasalahan yang lebih dinamis yang muncul dari teori 

institusionalisme lama. Bagi penganut institusionalisme baru, pokok 

permasalahan adalah berfokus pada bagaimana membentuk institusi yang dapat 

menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk 

sama sama menentukan kepentingan kolektif.18 Maka dari hal inilah yang akan 

menjadi kajian penting dalam institusionalisme baru. 

Institusionalisme baru dikembangkan diatas pemikiran institusionalisme 

tradisional dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit. Oleh karena itu, 

titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru adalah dalam segi 

gerakan sepanjang senam garis analisis diantaranya sebagai berikut :19 

1. Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus peraturan 

 
18 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama-Jakarta 2008.Hlm 99 
19 David Marsh and Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam ilmu politik, Nusa Mdia Bandung 

2012, hlm 116 
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2. Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal 

3. Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis, 

4. Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai 

5. Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah 

6. Dari independensi menjadi kemelekatan. 

Dapat dilihat dalam serangkaian tinjauan teoritis bahwa perbedaan antara 

institusionalisme lama dan institusionalisme baru terletak pada fokus 

institusionalisme baru yang lebih menguji teoritis tentang bagaimana sebuah 

institusi mempengaruhi perilaku. Kemudian, perhatian baru diberikan pada cara 

institusi yang mewujudkan nilai dan relasi kekuasaaan dan terhadap rintangan 

juga peluang yang menghadang desain insitusional.20 Selain itu, institusionalisme 

baru lahir dengan beberapa cabang variasi. Berikut menurut Guy Petter dalam 

Marsh dan Stoker terdapat tujuh cabang institusionalisme baru.21 

1. Institusionalis Normatif mempelajari bagaimana norma dan nilai yang 

dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu. 

2. Institusionalis Pilihan Rasional menyatakan bahwa institusi politik adalah 

sistem aturan dan desakan yang didalamnya individu berusaha untuk 

memaksimalkan kegunaan mereka. 

3. Institusionalis historis melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat tentang 

desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan putusan 

individu di masa depan. 

4. Insitusionalis empiris lebih mengelompokkan berbagai jenis institusionalis dan 

menganalisis dampak praktisnya terhadap kinerja pemerintah. 

5. Intitusionalis internasional menunjukkan bahwa perilaku negara disetir oleh 

desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan politik internasional. 

6. Institusionalis sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi 

individu, memberikan batu-bata teoritis yang penting bagi institusioanlisme 

normatif dalam ilmu politik 

7. Institusioanalis jaringan menunjukkan bagaimana pola-pola interaksi yang 

diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa membentuk 

perilaku politik. 

 

 
20 Ibid hlm 121 
21 Ibid 115 
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Dalam kajian teori institusionalisme baru berbicara lebih dari sekedar 

legislatif, eksekutif dan yudikatif tetapi kaijan ini juga memasukkan organisasi 

formal lainya seperti institusi militer, badan koorporatis yang menghubungankan 

antar para pemimpin politik, birokrat pemerintah, pemimpin partai politik yang 

kuat dalam mengendalikan negara dan masyarakat, serta kelompok-kelompok 

kepentingan yang terkena dampak dari pengambilan keputusan yang 

mendominasi.  

Dari ketujuh cabang institusionalisme baru misalnya, penulis memberikan 

satu contoh kajian yang terdapat pada institusionalisme normatif. Bahwa lembaga 

memiliki logika kepantasan yang menentukan perilaku apa yang pantas dan 

perilaku apa yang tidak pantas. Fitur paling penting dalam konseptualisasi March 

Olsen ini adalah bahwa lembaga-lembaga memiliki logika kesesuaian. Jika suatu 

lembaga efektif dalam mempengaruhi perilaku anggota, maka para anggota akan 

lebih memikirkan apakah suatu tindakan sesuai dengan norma dalam organisasi. 

Kemudian apa konsikuensinya bagi diri mereka sendiri, sehingga ada mekanisme 

melalui institusi mana yang membentuk perilaku individu dan ada mekanisme 

mana individu yang dapat membentuk dan mereformasi institusi. Ketika logika 

kepantasan ini berlaku, maka harus ada beberapa penegakan yang akan dilakukan 

oleh aktor atau lembaga. Misalnya beberapa anggota parlemen yang melanggar 

norma tentang loyalitas partai mungkin kursi mereka akan ditarik sebagai bentuk 

hukuman dalam melanggar aturan. Hal ini menunjukan bahwa institusi dapat 

membentuk perilaku individu.  
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2.3. Operasionalisasi Teori 

Berdasarkan ketujuh cabang institusionalisme baru diatas, dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan cabang institusionalis pilihan rasional. Hal ini sesuai 

dengan fokus penelitian ini yang akan membahas mengenai rasionalitas aktor 

dalam pelaksanaan Prodamas di Kota Kediri. berikut penjabaran teori 

institusionalis pilihan rasional : 

2.3.1 Teori Rational Choice Institusionalism (RCI) 

Dalam teori  institusionalisme pilihan rasional dikembangkan secara 

bersamaan dengan institusionalisme historical namun tidak saling berhubungan. 

Adanya teori institusionalis pilihan rasional bermula dari pendekatan pilihan 

rasional dan pendekatan institusionalisme. Teori pilihan rasional bergantung pada 

kekuatan analisisnya atas keputusan memaksimalkan nilai kegunaan individu. 

Terlepas dari dasar individualistik yang mendasari pendekatan analitiknya, para 

pelaku kebijakan pilihan rasional telah memahami dengan jelas bahwa 

kebanyakan kehidupan politik terjadi di dalam institusi (tsebelis dalam Petter).22 

Oleh karena itu, Rational Choice Institusionalism memberikan cara pandang 

terkait bagaimana aktor bertidak di dalam institusi dan memaksimalkan peranan 

mereka.  

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku 

kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap 

preferensi dan karekteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi 

perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. 

 
22 B.Guy Peters, Institusionalism Theory In Political Science The”The New Institusionalism, 

PINTER London and New York : PINTER, 1999, Hlm 43. 
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Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan 

yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah 

adanya transaksi atau tawar menawar di antara para legislator dalam perumusan 

atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut. Terdapat proses-proses politik 

berdasarkan pertimbangan untung rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah 

bersama (Hall dan Taylor, 1996: 9). Institusionalisme pilihan rasional melihat 

proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk 

menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional 

dan untung rugi.   

 Menurut Shepsle, teori RCI secara tradisional melihat bahwa konsep 

kelembagaan dengan dua cara yaitu pendekatan pertama memandang lembaga 

sebagai kendala eksogen sedangkan pendekatan kedua melihat lembaga sebagai 

ketentuan eksternal atau aturan yang disediakan oleh para pemain sendiri.23 Lebih 

jauh lagi RCI melihat membedakan antara institusi terstruktur dan tidak 

terstruktur. Lembaga terstruktur adalah organisasi dengan aturan yang kuat dari 

waktu ke waktu sementara lembaga tidak terstruktur adalah praktik yang lebih 

informal yang rentan terhadap perubahan dari waktu ke waktu.24 Gagasan tentang 

institusi terstruktur dan tidak terstruktur membawa pada konsep penting atau yang 

disebut konsep aksi kolektif (tindakan kolektif) yang dapat dipahami sebagai 

kapasitas sekelompok individu untuk berkoordinasi saling menguntungkan. 

RCI melihat sebuah institusi dari pandangan kalkulasi, sehingga disebut 

juga sebagai teori dengan pendekatan kalkulus. Kemudian dijabarkan lagi dari 

 
23 Ibid hlm 44 
24 Ibid hlm 44 
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pendekatan RCI tersebut terdapat 5 kata kunci penting yang berkaitan dengan 

basis teori ini antara lain aktor, perilaku, strategi yang dipilih untuk menentukan 

perilaku, dan informasi yang dimiliki ketika hendak menentukan preferensi. 

Kelima kata tersebut merujuk pada sebuah perhitungan strategi yang didasari 

ekspektasi aktor untuk memperkirakan perilaku aktor lain yang berdampak pada 

outcomes yang didapat. Tujuan dari pada penjabaran ini adalah memaksimalkan 

hasil yang ingin dicapai. 

Institusi politik dalam pemerintahan terdiri dari berbagai macam orang yang 

memiliki perilaku, namun perilaku tersebut telah diatur atau tidak aksidental. 

Perilaku individu di dalam insitusi cenderung membentuk aksi kolektif untuk 

meminimalisir cost untuk mewujudkan tujuan tertentu yang diikat oleh aturan 

dalam institusi, namun ada situasi dilema ketika aksi kolektif dibenturkan dengan 

aksi individu karena akan muncul konflik kepentingan.25 

Pada pendekatan teoritis ini, lembaga-lembaga kemudian 

dikonseptualisasikan sebagai kumpulan aturan dan isentif yang menetapkan 

kondisi-kondisi tertentu untuk rasionalitas yang terkait, dan karena itu membentuk 

ruang politik dimana banyak aktor politik yang saling bergantung dan dapat 

berfungsi. Logikanya, bahwa institusi adalah pengaturan peraturan dan isentif 

serta anggota institusi berperilaku sebagai respon terhadap komponen dasar 

struktur kelembagaan tersebut. RCI telah mengembangkan konsep hubungan 

institusional. Perilaku dalam serangkaian konsep general yang memungkinkan 

adanya pengembangan sistematik. 

 
25 Howard J Wiarda. Op.cit hlm 110 
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RCI juga dapat dipahami dengan beberapa perspektif. Terdapat beberapa 

ragam perspektif sebagai komponen pilihan rational yang berbeda untuk 

memahami institusi. Perspektif tersebut antara lain model agen utama institusi 

(principle agent models of institusions), model teori permainan teoritis (game 

theoric models of institusions), dan model institusi berbasis aturan (rule-based 

models of institusions) sebagai komponen pendekatan pilihan rasional yang lebih 

luas. berikut penjelasan komponen pilihan rasional tersebut : 

a. Principle agent models of institusions 

Interaksi antar institusi dan interaksi antara individu dan institusi, dapat 

dilihat dari perspektif model agen prinsipal. Perspektif ini dapat diterapkan di 

dalam organisasi sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memahami interaksi antar 

kelompok institusi di dalam sektor publik. Model ini dipahami sebagai cara 

standar untuk mengalisis peraturan suatu kebijakan.26 Dalam hal ini institusi 

bertindak sebagai agen bagi beberapa aktor politik lainya di masyarakat. Suatu 

pertanyaan yang sangat penting dalam model ini adalah institusi ini benar-benar 

berfungsi sebagai agen, atau apakah mereka dapat memilih prinsipal dan isyarat 

mereka sendiri. 

Dalam komponen ini yang menjadi elemen penting adalah kapasitas dalam 

menegakan aturan. Hal ini berbeda dengan pendapat Ostrom yang menganalisis 

bahwa dalam model agen prinsipal ini aturan lembaga pada dasarnya adalah “meta 

aturan”. Menjelaskan bahwa bagaimana membuat kesepakatan yang adil dan 

 
26 B guy Petter . Op.cit hlm 50 
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mengikat antar aktor atau antar kedua aktor. Kemudian setelah aturan ini dibuat 

maka harus ada cara menegakkan aturan.  

Dalam sektor publik, penegakan aturan sulit diperoleh hal ini mengingat 

kesulitan dalam melihat segala bentuk kelalaian dan pembelotan dari masing 

masing aktor dalam menghukum aktor, individu maupun organisasi. Kemudian, 

jalan tengahnya yaitu dengan menggunakan konsep komitmen atau kapasitas 

dengan tujuan memastikan aturan yang sama harus ditegakan, karena hal ini 

menjadi penting dalam penilaian hubungan agen dan prinsipal. Karena fenomena 

ini munculah model pilihan rasional pada lembaga dan cara mereka dalam 

mempertimbangkan evaluasi adalah menggunakan cara efisiensi.  

Efisiensi merujuk pada kapasistas organisasi politik untuk memetakan 

serangkaian preferensi yang diekspresikan kepada publik ke dalam keputusan 

kebijakan. Dengan memilih keputusan kebijakan yang setidaknya “dapat 

diterima” oleh semua pihak aktor. Dengan hal tersebut, setidaknya organisasi 

politik atau lembaga politik yang efisien akan menghasilkan keputusan yang tidak 

mengancam legitimasi dalam sistem politik. Dalam model RCI, cenderung 

berkonsentrasi pada dua jenis lembaga yaitu birokrasi publik dan legislatif. 

Konteks efisiensi dari kedua jenis lembaga ini juga berbeda. Misalnya pada 

birokrasi publik pertanyaan mendasar terletak pada bagaimana menemukan cara 

untuk memastikan aktor yang tidak dipilih tidak “lalai” atau secara cuma-cuma 

mengadopsi pandangan mereka sendiri tentang kebijakan. Sedangkan untuk 

lembaga legislatif pertanyaanya adalah bagaimana mengambil satu set perbedaan 
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preferensi dari masing-masing aktor dan mencapai keputusan yang dapat diterima 

anggotanya.  

b. Game Theoretic Models of Institusionalism 

Kepatuhan adalah salah satu perhatian utama versi rasional dari teori 

institusional. Masalah kepatuhan juga dapat dikonseptualisasikan sebagai 

serangkaian permainan yang dimainkan antar aktor (biasanya legislator) yang 

berusaha memastikan kepatuhan aktor lain (biasanya birokrat), sementara pelaku 

birokrasi umumnya mencari peluang yang lebih besar untuk bertindak. Masalah 

bagi aktor yang merancang “permainan” adalah membangun matriks yang 

memungkinkannya untuk mematuhi.27 Literatur tentang teori permainan 

menunjukkan pentingnya permainan berulang sebagai sarana untuk membangun 

kerjasama dan kesepahaman yang lebih besar diantara aktor yang terlibat dalam 

sebuah permainan. 

Model ini juga diadopsi dari teori game yaitu studi tentang model 

matematika yang berkaitan erat dengan sebuah konflik dan kerja sama antara para 

pembuat keputusan yang rasional. Teori ini digunkan untuk menjelaskan tindakan 

yang dilakukan oleh para pengambil keputusan yang mana tindakan tersebut akan 

mempengaruhi satu sama lain. Pada dasarnya terdapat 4 elemen dasar dari game 

ini yaitu pemain, tindakan, pay off (utiliti) dan informasi/peraturan. Keempat 

elemen ini disebut Rule of the Game. Berikut Rule of the Game dalam memahami 

aturan dalam teori ini28 : 

 
27 B guy Petter. Op.cit hlm 52 
28 Nolan McCarty, Adam Meirowitz Political Game Theory Analytical Methods For Social 

Research June 2012 Cambridge University ISBN 9780511813122 
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a. Pemain merupakan pihak-pihak (dapat merupakan individu ataupun 

organisasi) yang bertindak dalam pengambilan keputusan dalam suatu 

game. Setiap pemain mempunyai kemampuan untuk memilih sekumpulan 

aksi yang dilakukannya. Para pemain berusaha memaksimalkan pay off 

mereka dengan cara memilih strategi yang tepat berdasarkan informasi yang 

mereka miliki. 

b. Pay off, merupakan sebuah bilangan yang merepresentasikan derajat hasil 

(utilitas) yang diinginkan setiap pemain. Dapat berupa nilai, jumlah uang 

tertentu, prestise, emosi, maupun risiko. Semakin besar nilai pay off, 

semakin menguntungkan bagi para pemain.  

c. Aturan dan informasi, dalam situasi ini para pemain harus mempunyai 

aturan yang menjelaskan pemain mana yang harus bermain, kapan pemain 

harus bermain, dan apa yang diketahui oleh pemain tersebut ketika bermain 

serta  aksi apa yang pemain lakukan. Karena aturan dan informasi ini 

menjadi poin penting keberhasilan memainkan game ini.  

d. Strategi, keadaan lain dimana setiap pemain telah menentukan strategi yang 

optimal yang disebut dengan kesetimbangan (equilibrum) ketika terjadi 

kesetimbangan (equilibrum) dari game tersebut, pemain dapat mengetahui 

tindakan atau strategi apa yang dipilih oleh para pemain yang terlibat dan 

pentingnya strategi pemain akan mempengaruhi outcome dari game 

tersebut.  

Penulis mencontohkan salah satu model game yaitu game Prisoners 

Dilemma yang di perkenalkan A.W Tucker pada tahun 1940. Dimana model ini 
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banyak dijadikan contoh dalam berbagai literatur kajian teori game dan 

kelembagaan pilihan rasional. Prisoner Dilemma menjadi sebuah bentuk 

pemahaman bahwa aktor yang berfikir rasional selalu aman dan menguntungan 

bagi mereka. Situasi game ini menggambarkan bahwa terdapat dua orang (A dan 

B) yang disangka melakukan kejahatan kriminal dan ditangkap oleh polisi. 

Mereka kemudian di interogasi secara terpisah dan tidak ada komunikasi diantara 

mereka. Dalam upaya mencari siapa pelaku kejahatan dan bukti bukti yang belum 

cukup untuk membuktikan, polisi memberikan 2 opsi pilihan kepada kedua pelaku 

yaitu menyangkal atau mengakui keterlibatan mereka dengan aturan sebagai 

berikut :29 

a. Jika keduanya menyangkal, maka A dan B akan mendapat hukuman 

penjara 1 tahun. 

b. Jika A menyangkal, dan B mengaku maka A akan di ganjar 10 tahun 

penjara dan B akan bebas dari jeratan hukum. 

c. Jika A mengaku dan B menyangkal, maka A bebas dan B mendapat 

hukuman 10 tahun penjara. 

d. Jika keduanya mengakui, masing-masing akan diganjar 8 tahun penjara. 

Dari penjabaran diatas timbul pertanyaan atas pilihan apa yang diambil A 

dan B, agar mereka mendapat keputusan yang terbaik dari keadaaan ini padahal A 

dan B tidak dapat saling berkomunikasi. Dalam hasilnya penulis menjelaskan 

dalam bentuk matriks dibawah ini dengan tujuan agar mudah dipahami oleh 

pembaca:  

 
29 Ibid 
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Strategi Napi B 

Manyangkal Mengaku 

Napi A Menyangkal Masing-masing 1 Tahun A :10 Tahun , B : bebas 

Mengaku A : Bebas, B :10 tahun Masing-masing 8 tahun 

 

Bagi A, Jika B menyangkal, A akan memilih mengaku (0>-1) 

Strategi Napi B 

Menyangkal Mengaku 

Napi A Menyangkal -1,-1 -10, 0 

Mengaku 0,-10 -8, -8 

 

Bagi B,  dan jika B mengaku, A tetap memilih mengaku (-8>-10) 

Strategi Napi B 

Menyangkal Mengaku 

Napi A Menyangkal -1,-1 -10,0 

Mengaku 0,-10 -8,-8 

 

Bagi B , jika A menyangkal maka B akan memilih mengaku (0>-1) 

Strategi Napi B 

Menyangkal Mengaku 

Napi A Menyangkal -1,-1 -10,0  

Mengaku 0,-10 -8,-8 

 

Dan Jika A mengaku, B tetap akan memilih mengaku (-8>-10) 

Strategi Napi B 

Menyangkal Mengaku 

Napi A Menyangkal -1,-1 -10,0 

Mengaku 0,-10 -8,-8 

 

Bagi A “mengaku” adalah strategi dominan karena apapun strategi yang 

dipilih B, Payoff “mengaku” untuk A selalu lebih tinggi dari pada payoff strategi 

A lainya. keseimbangan akan terjadi ketika B juga akan memilih “mengaku”. 

Maka outcome {mengaku,mengaku} merupakan pilihan terbaik bagi kedua 

tersangka. Dalam kasus ini, inilah yang disebut kesetimbangan strategi dominan 

(equilibrum). Literatur mengenai teori permainan menunjukkan pentingnya 
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permainan berulang sebagai sarana membangun kerjasama yang lebih besar dan 

menerapkan kepatuhan timbal balik diantara para aktor. Axelrod dalam guy petter 

menekankan, para pemain dihukum ketika mereka membelot dan dihargai ketika 

mereka bekerja sama. Dengan begitu, mereka mencapai keseimbangan kepatuhan 

timbal balik.30   

c. Rule-Based Models of Institusions 

Versi pendekatan pilihan rasional ini mengkonseptualisasikan institusi 

sebagai kumpulan peraturan dengan anggota institusi setuju untuk mengikuti 

peraturan tersebut sebagai imbalan atas manfaat seperti yang didapat diperoleh 

dari keanggotaan mereka di dalam struktur. Pandangan alternatif tentang peran 

teori piihan rasional dalam analisis kelembagaan juga bergantung pada peraturan, 

namun peraturan ini dikonseptualisasikan sebagai pemenuhan tujuan  yang 

berbeda secara signifikan. 

Institusi menyediakan seperangkat aturan yang disepakati yang memetakan 

preferensi ke dalam keputusan. Selanjutnya, mengingat bahwa anggota sebuah 

institusi akan berpartisipasi dalam sejumlah keputusan, mereka bisa mengimbangi 

kerugian dalam satu putaran dalam literasi selanjutnya dan “permainan”.31 Dari 

perspektif rasionalitas, institusi menyediakan sarana yang stabil untuk 

menentukan pilihan dalam lingkungan politik yang sangat diperdebatkan.  

Versi pendekatan pilihan rasional mengkonseptualisasikan institusi sebagai 

agregasi aturan dengan anggota organisasi atau lembaga untuk mengikuti aturan-

aturan tersebut dengan imbalan sebuah manfaat. Eggerston dalam Guy Petter, 

 
30 ibid 
31 B guy Petter. Op.cit hlm 48 
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mencontohkan dalam konteks ekonomi seperti terdapat hak properti dalam rezim 

yang dikembangkan ke dalam sistem politik. Hal tersebut tanpa kapasitas 

pemerintah untuk membuat dan menegakkan aturan “pasar tidak bisa berfungsi”. 

Bagi Ostrom, dalam mengatur sebuah kebijakan aturan menjadi penting terutama 

dalam mengatur perilaku individu. Ketika pencarian rasional atau keuntungan 

individu mungkin menghasilkan hasil yang secara kolektif tidak diinginkan. Maka 

terdapat mekanisme umum untuk membuat, mengatur dan menegakkan keputusan 

yang mengikat. Hal ini juga menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan suatu 

lembaga. Tanpa sebuah aturan, kebijakan akan berubah menjadi sesuatu yang 

bebas dan egois dan akan terjadi pembelotan besar  oleh aktor.32  

Dalam memahami rule based model of institusions kerapkali merujuk pada 

sebuah aturan formal. Tujuan aturan formal dan terstruktur adalah untuk 

membentuk keputusan individu. Pembentukan ini dapat dilakukan melalui aturan, 

pembentukan kontrak atau melalui imbalan lain yang ditawarkan oleh aktor. 

Menurut Crozier dalam Guy Petter, aturan formal seringkali tidak berfungsi untuk 

menyelesaikan atau menanggapi sebuah masalah yang terjadi. Dengan hal ini, 

semakin banyak institusi diformalkan melalui aturan semakin besar upaya untuk 

menghindari aturan itu. Dalam hal lain, aturan informal lebih dijunjung oleh oleh 

para pemain/aktor karena bersifat tidak mengingkat dan lebih banyak peluang 

tawar menawar.33  

Fungsi pendekatan RCI  juga dibatasi oleh tingkat dimana ia menentukan 

preferensi atau tujuan dari agen secara eksogen terhadap analisis. Hal ini terutama 

 
32  B guy Petter. Op.cit hlm 53 
33 Op.cit hlm 55 
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dalam kasus empiris dimana preferensi yang mendasar bersifat multifaset 

(bersegi), ambigu atau sulit untuk menentukan suatu prediksi. Karena perilaku 

instrumental adalah komponen utama bagi politik, bagaimanapun RCI telah 

berkontribusi besar, terutama dengan menyoroti aspek kunci politik yang 

seringkali kurang dihargai oleh perspektif lain dan menyediakan alat untuk 

menganalisisnya. Selain itu, menurut Hall & Taylor terdapat empat indikator 

penting yang ditekankan dalam melakukan analisis terhadap pendekatan RCI ini. 

Berikut keempat indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

Pendekatan RCI seringkali bersifat fungsional artinya hal ini menjelaskan 

asal-usul sebuah institusi terutama sesuatu yang berdampak dari keberadaanya. 

Perilaku RCI menggunakan seperangkat asumsi perilaku yang khusus. Secara 

umum, mereka berpendapat bahwa, pelaku yang bersangkutan memiliki 

seperangkat pilihan atau selera sendiri.34 Berperilaku sepenuhnya secara 

instrumental sehingga dapat memaksimalkan perhatian preferensi dan sama 

halnya dengan cara yang sangat strategis dan memerlukan perhitungan ekstensif. 

Tradisi pilihan rasional telah memulai hadir secara lebih sistematis ke 

proses historis dan institusional untuk lebih memahami bagaimana preferensi 

aktor telah dibentuk dan bagaimana lembaga-lembaga telah memperkenalkan 

distorsi lainya.35 Aktor-aktor dalam bertindak berdasarkan atas dorongan 

kepentingan rasional, baik untuk menjalankan perananya dalam institusi maupun 

 
34 Peter A hall and Rosemary C.R Taylor Jurnal Political science and the three New 

Institusionalism 1996,Political Studies Associalion Published by Blackwell Publishers. 108 

Cowlcy Road, Oxford OX4 IJF. UK and 238 Main Street. Cambridge. MA 02142. USA. Hlm 22 
35 Ira Katnelson and Berry, Preferences and Situations Point of Intersction Between Historical and 

Rational Choice Institusionalism, Published by Russel Sage Foundation New York.  Hlm 6 
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untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini, peran-peran aktor secara khusus dalam 

suatu lembaga akan berbeda-beda dalam menjalankan fungsi lembaganya. Hal ini 

dikarenakan tiap-tiap lembaga memiliki prosedur dan aturan khusus dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

2. Tindakan aktor dalam Pencapaian Preferensi 

Preferensi merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji dalam 

pendekatan RCI. Preferensi dalam hal ini diberlakukan sebagai aktor-aktor yang 

berinteraksi dengan aktor lain, khususnya institusi yang dipahami sebagai bentuk 

permainan.36 Individu dalam institusi bertindak untuk memaksimalkan pencapaian 

preferensi pribadi namun cenderung menghasilkan hasil yang secara kolektif tidak 

optimal.37 Biasanya, yang mencegah perilaku mengambil tindakan kolektif yang 

unggul ketika tidak adanya pengaturan kelembagaan yang akan menjamin 

perilaku komplementer (saling melengkapi) oleh pihak yang lain.  

Dalam pencapaian preferensi atau hal yang diutamakan suatu lembaga, tentu 

menimbulkan dilema dari adanya tindakan kolektif para aktor. Konteks dan situasi 

ini sangat dalam, terutama ketika para aktor saling mengantisipasi tindakan aktor 

lain dan memilih strategi untuk merespon apa yang diputuskan aktor lain. Karena 

tidak semua aktor memiliki pemikiran yang sama dalam mencapai suatu tujuan 

lembaga.38 Preferensi yang dimasukkan berkaitan dengan instrumen, seperti 

pilihan strategi, terkadang dapat diamati dengan keteraturan bagi mereka untuk 

dapat diperhitungkan menuju preferensi yang diinginkan.39 Maka hal inilah yang 

 
36 Ibid, Hlm.8 
37 Peter A.Hall dan Rosemary C.R Taylor, Op.cit. Hlm 12 
38 Ira Katznelson and Barry R.Weingast, Op.cit. Hlm 8 
39 Ibid Hlm.8 
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menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu itu masuk dan dilakukan 

oleh para aktor dalam suatu lembaga.  

3. Interaksi Antar lembaga   

Interaksi antara lembaga merupakan indikato yang menggambarkan alur 

bagaimana suatu aktor antar institusi berbeda dan saling berhubungan untuk 

menentukan kebijakan. RCI dipahami dalam mencapai preferensi adalah dengan 

cara institusi hadir dengan menyediakan jaringan yang hebat.40 Jaringan yang 

dimaksud ini adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan lembaga-lembaga 

lain. Jika dalam pandangan rasionalitas maka dalam hal ini adalah hubungan dari 

aktor atau individu yang saling berhubungan satu sama lain. 

Salah satu struktur institusi seperti interaksi, dapat mempengaruhi 

jangkauan dan urutan alternatif pada agenda pilihan.41 Interaksi ini dapat 

menyediakan suatu mekanisme informasi dan penegakan yang mengurangi 

ketidakpastian tentang perilaku orang lain dan memungkinkan keuntungan dari 

adanya pertukaran itu. Sehingga dari dalam hal ini akan diperoleh hasil potensi 

sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan. Interaksi ini dapat melihat 

bagaimana lembaga satu dengan lainya yang berbeda saling berhubungan. 

Hubungan yang dimaksud ini adalah hubungan yang melibatkan antar lembaga 

berbeda namun konteks pelaksanaan tugas atau pentingan yang sama. 

4. Instrumen atau aturan lembaga  

Para pelaku pilihan rasional juga telah mengembangkan pendekatan yang 

berbeda terhadap masalah atau bagaimana institusi tersebut berasal. Biasanya 

 
40 Ibid. 
41 Ibid, Hlm.14  
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mereka memulainya dengan mengggunakan deduksi untuk mendapatkan 

spesifikasi fungsi dari fungsi yang dilakukan oleh sebuah institusi. Mereka 

kemudian, menjelaskan keberadaan institusi tersebut dengan mengacu pada nilai 

fungsi tersebut bagi aktor yang terkena dampak institusi itu sendiri. 42 

Para aktor menciptakan sebuah institusi untuk mewujudkan nilai sering 

dikonseptualisasikan adalah untuk memperoleh kerjasama. Dengan demikian, jika 

institusi tersebut patuh pada proses pemilihan kompetitif hal itu tetap bertahan 

karena memberi lebih banyak manfaat kepada aktor terkait ketimbang bentuk 

kelembagaan alternatif. Maka dapat digarisbawahi bahwa para aktor menciptakan 

sebuah institusi untuk mewujudkan nilai ini juga berdasarkan instrumen atau 

aturan yang telah dibuat oleh lembaga tersebut.  

  

 
42 Petter a Hall dan Rosemary C.R. Taylor, Op.cit. Hlm 13 
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2.4. Alur Pikir Penelitian 

 

Bagan 2.1. 

Alur Pikir Penelitian 
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Indikator Rational Choice Institusionalism (Hally and taylor) 

Keterlibatan aktor dalam lembaga: keterlibatan aktor dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu politisi, birokrat dan masyarakat. Dari ketiga aktor tersebut birokrat 

menjadi aktor yang paling dominan. Sutaji adalah birokrat kelurahan yang 

mempunyai relasi kekuasaan yang kuat. Selain jabatanya menjadi sekretaris 

kelurahan ia juga biasa menjadi oknum dalam pelaksanaan Prodamas.  

Tindakan aktor dalam pencapaian preferensi:beberapa kasus seperti pengadaan 

barang, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan bansos menjadi kasus yang digali. 

Beberapa diantaranya terdapat indikasi pada penyelewengan kekuasaan, pemalakan 

serta ancaman yang dilakukan Sutaji (PPTK) kepada masyarakat.   

Interaksi antar lembaga: interaksi antar lembaga mengarah pada hubungan 

kekuasaan yang berasal dari birokrat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat etatisme 

dalam Prodamas yang mengarah pada posisi pemerintah/negara yang lebih kuat. 

Instrumen atau aturan insitusi: dalam aturan yang dibuat dan implementasikan 

melalui perwali Prodamas terdapat banyak pasal-pasal karet yang justru menjadi 

kontroversi di masyarakat. Dalam analisis RCI disebut dengan bounded rationality  

yaitu rasionalitas terbatas yang ada pada diri aktor, beberapa keterbatasan itu 

meliputi kognitif, waktu dan biaya musyawarah. Selain itu, stereotip masyarakat 

yang menyebutkan bahwa Prodamas adalah bentuk korupsi kecil baru ditingkat RT.  

Rasionalitas yang dibentuk aktor terutama PPTK cenderung sangat menguntungkan 

bagi sebagian besar birokrat. Ditambah sistem swakelola menjadi bentuk korupsi kecil 

baru ditingkat RT karena kurang adanya transparansi dari aktor. Sedangkan terkait 

aturan, sebanyak lima kali perubahan perwali Prodamas dilakukan dalam satu periode 

yang didalamnya terdapat banyak pasal karet menjadi rasionalitas terbatas (bounded 

rasionality) dalam pelaksanaan Prodamas.  

Latar Belakang Masalah : 

Prodamas merupakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri yang 

berawal dari janji kampanye walikota kediri dengan total anggaran 50 juta Per RT 

dan dialokasi dari dana hibah daerah. Dalam pelaksanaan masih banyak 

ketidakberesan relasi aktor antara lain munculnya oknum birokrat, mengakali 

peraturan untuk kepentingan individu dan rasionalitas aktor menjadi benteng 

pertahanan untuk meraih keuntungan pribadi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. Bagian ini terdiri dari beberapa bagian antara lain, jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti meliputi lokasi, fokus penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penulisan yang digunakan oleh 

peneliti adalah kualitatif yang dianggap sesuai dengan tema penelitian yang 

diangkat. Kemudian hal hal lain dalam bagian ini akan dijelaskan di bawah ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode 

case study. Peneliti menggunakan metode ini untuk menyajikan hasil penelitian 

dengan melihat bagaimana aktor bertindak didalam institusi dan menganalisis 

rasionalitas dari masing-masing aktor tersebut. Dengan mengambil studi kasus 

Prodamas di RW 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri. 

Penelitian kualitatif studi kasus yaitu suatu usaha untuk memahami suatu realitas 

organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang 

terkait. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencari dan mengembangkan 

sebuah teori. Inti dari penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik dan struktur fenomena serta peristiwa dalam konteks alaminya.43 

Menurut Afrizal, metode penelitian merupakan motede penelitian ilmu-ilmu 

sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun 

tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak berusaha menghitung dan 

 
43Jan Joker, dkk. Metodologi Penelitian : Panduan Untuk Master Dan Ph.D. Di Bidang 

Manajeman. Jakarta : Salemba Empat. 2011. Hlm. 75-76. 
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mengkuantifikasikan dan kuantitafif yang berhubngan dengan angka atau 

menganalisis angka-angka pada hasil penelitian.44 Namun hal ini bukan berarti 

peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengalisis hasil penelitian. Justru 

data yang berbentuk angka dapat memperjelas, menambah data laporan hasil 

penelitian untuk memperkuat argumentasi penulis dalam mengintepretasikan data 

penelitian.  

Dalam sudut pandang Creswell, penelitian dengan metode kualitatif dapat 

memilih beberapa kemungkinan yaitu naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus 

dan grounded theory.45 Metode studi kasus (case study) merupakan penelitian 

yang memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Menurut Yin (1994) menjelaskan bahwa 

studi kasus dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa 

bagaimana (how) dan mengapa (why).46 Kedua pertanyaan tersebut 

mengindikasikan perlunya eksplorasi terhadap permasalahan yang ingin dijawab 

melalui penelitian. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini 

sangat relevan sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif 

dalam rangka mengetahui dan memahami kejadian yang diteliti. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan tipe studi kasus dengan pendekatan 

eksplanatoris. Hal ini lebih mengarah pada strategi-srategi seperti pada studi 

kasus. Hal ini berkaitan disebabkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada kaitanya 

 
44 Afrizal 2016, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam berbagai disipllin ilmu, PT Rajagrafinfo Persada, Jakarta hlm 13 
45 John W.Creswell, Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan Campuran Edisi 4, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta,2016. Hlm 4 
46 Yin, Robert K. 1994. Case Study Research: Design and Method. Thousand Oaks: Sage 

Publications. Hlm 25 
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dengan operasional yag menuntut pelacakan waktu tersendiri, bukan sekedar 

frekuensi atau kemunculan.47 Studi kasus pada umumnya untuk melacak 

peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa yang bersangkutan tidak dapat 

dimanipulasi. Kekuatan yang unik dari studi kasus yaitu kemampuannya untuk 

berhubungan dengan berbagai jenis bukti seperti dokumen, peralatan penelitian, 

wawancara dan observasi. Selain hal tersebut, dalam rangkaian situasi seperti 

observasi, partisipan, manipulasi informal juga dapat terjadi.48 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota 

Kediri Kediri di jalan Perintis Kemerdekaan No 175 Ngronggo. Hal ini 

dikarenakan fokus penelitian ini berada di kantor Kelurahan Ngronggo. Selain itu 

lokasi penelitian juga terdapat di pemerintah kota, Bappeda bertempat di jalan 

Jendral Basuki Rahmat No 15. Selain pada instansi pemerintah, peneliti juga 

mendatangi rumah-rumah warga untuk menggali banyak informasi mengenai 

studi kasus yang diteliti. Peneliti juga mengikuti sebagian acara masyarakat 

seperti rembug warga agar dapat menggali data lebih banyak lagi. Lokasi 

penelitian ini memiliki kesinambungan terhadap fokus penelitian yang bertujuan 

untuk memaksimalkan realitas data yang diperoleh dari penelitian.  

3.3 Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini berfokus pada rasionalitas aktor dalam Prodamas. 

Penulis menganalisis lebih dalam bagaimana aktor bertindak di dalam suatu 

institusi dan kekuatan-kekuatan rasionalitas dalam individu. Fokus pada penelitian 

 
47 ibid.Hlm 9 
48 ibid.Hlm12  
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terdapat batasan dalam penelitian penulis sesuai dengan tema dan judul yang 

peneliti lakukan. Batasan dalam penelitian ini merujuk pada studi kasus yang 

terjadi dalam Prodamas. Sehingga tidak ada informasi yang terlalu melebar pada 

penelitian ini. Batasan pada penelitian dibutuhkan untuk hasil penelitian yang 

lebih spesifik dan merinci pada data-data penelitian. 

3.4 Teknik Penentuan Informan  

Dengan menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau salah satu teknik sampling non random dimana menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan 

tujuan penelitianya sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Informan dalam penelitian merujuk pada pihak-pihak yang terlibat 

yang telah dikelompokan berdasarkan kepentingan dalam Prodamas. Sehingga 

informasi yang didapatkan bersumber pada pihak yang benar-benar memahami 

permasalahan pada kasus dalam penelitian.  

3.5 Jenis Data 

Data merupakah bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian. Data 

merupakan suatu hal yang pokok dan sangat penting dalam proses penyusunan 

laporan penelitian. Tanpa adanya data, tidak akan dapat memperoleh segala 

bentuk informasi yang dijadikan acuan dalam suatu penelitian. Selain itu, data 

juga keterangan berupa informasi baik berbentuk administratif maupun interaksi 

langsung kepada informan. Hal ini bertujuan untuk sebagai acuan penting dalam 

mendukung argumentasi dalam penelitian. Pada proses penelitian ini, 

menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder : 
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3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama dengan 

orisinalitas yang tinggi. Data primer diperoleh melalui wawancara secara 

mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan tema yang diangkat, 

dokumentasi dari observasi peneliti. Menurut Saifudin Azwar, data primer 

merupakan data tangan pertama atau data yang diperoleh dari subyek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung 

kepada subyek sebagain informasi yang dicari dalam penelitian.49 Data primer 

diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan terkait 

permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, untuk mendukung kelengkapan data 

primer dalam penelitian ini, maka dilakukan wawancara terhadap informan-

informan yang terkait dengan masalah penelitian dan menjadi sumber data dari 

penelitian.  

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan catatan tentang suatu peristiwa, ataupun catatan-

catatan lain yang berkaitan dengan data orisinil.50 Diperoleh dari pihak kedua atau 

yang lain atau biasa disebut data yang diperoleh dari tangan kedua, data ini 

digunakan sebagai penunjang data primer maupun sebagai pelengkap dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa jurnal, 

website, peraturan walikota, arsip, data profil dan sebagainya. Oleh karena itu, 

data sekunder juga merupakan data yang penting untuk mendukung data primer 

dalam mengkaji hasil penelitian. 

 
49 Saifudin Azwar 2007. Metode Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Belajar Hlm 91 
50 Moh.Nazir. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003. Hlm. 50 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian di samping penggunaan metode yang tepat, 

diperlukan juga kemampuan memilih dan menggunakan teknik maupun alat 

pengumpul data yang relevan dengan penelitian. Kecermatan serta ketepatan 

dalam memilih dan menggunakan teknik kemudian alat pengumpul data sangat 

berpengaruh pada kejelasan objektivitas hasil penelitian yang dilakukan. Data 

merupakan hal pokok dan penting dalam proses penelitian. Terdapat banyak cara 

untuk dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder penelitian. 

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini merujuk pada wawancara, 

pengamatan langsung, observasi partisipan, dokumentasi dan studi pustaka. 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai alat pengumpul data yang 

menggunakan proses wawancara antara peneliti dan informan/narasumber. 

Wawancara merupakan sumber data primer dalam perolehan informasi dan data 

penelitian. Terdapat beberapa bentuk yang dilakukan pada saat wawancara 

seperti bentuk yang paling umum yaitu wawancara studi kasus bertipe open-

ended dan unstructured. Tipe ini dapat memberikan pertanyaan kepada 

responden kunci mengenai fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini atau 

pendapat narasumber terkait peristiwa yang ada dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan narasumber terkait peristiwa. 

 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat bersifat umum dan tidak 

terstruktur. Dibeberapa situasi, peneliti juga dapat meminta kepada responden 

untuk mengetengahkan pendapat pribadinya terhadap suatu peristiwa dan dapat 
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menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Semakin 

kuat bantuan yang diberikan dari responden melalui cara tersebut, maka semakin 

besar peran responden tersebut sebagai informan. Keterlibatan informan 

merupakan unsur utama dan yang paling penting dalam melakukan wawancara 

saat penelitian. Dalam studi kasus, informan kunci memiliki peranan yang 

sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tidak hanya bisa memberi 

keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran 

tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses 

terhadap sumber yang bersangkutan.51 

Dalam studi kasus, pertanyaan umum terkait teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dilakukan dengan penggunaan tape recorder. Alat ini lebih 

mempermudah peneliti merekam seluruh percakapan yang dilakukan dengan 

informan. Sehingga akan lebih mempermudah untuk mengolah hasil data 

wawancara penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mencapai keberhasilan 

pengumpulan data melalui wawancara maka perlu pengelompokan jenis 

informan. Menurut Burhan, terdapat beberapa macam informan yaitu sebagai 

berikut52: 

1. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan orang yang pertama membuka sumber 

masalah dan dapat menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitiann. Informan kunci adalah orang yang banyak mengetahui 

permasalahan terkait objek penelitian. 

2. Informan Ahli 

Informan Ahli merupakan orang yang dekat dengan subjek penelitian 

dan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.  

 

 
51 Robert K. Yin.Op.cit Hlm 108 
52 Burhan.2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta:Penerbit Kencana. Hlm 77 
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3. Informan Pendukung  

Informan pendukung merupakan orang yang mengetahui fakta 

permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Informan ini bisa 

diperoleh diwilayah penelitian yang dilakuakan. 

 

Penelitian ini merujuk beberapa informan kunci yang dianggap penting serta 

mengetahui kondisi permasalahan yang diteliti. Selain informan ahli, penelitian 

memerlukan informan pendukung sebagai informan lain yang memiliki cara 

pandang yang berbeda. Aktivitas awal dalam proses pengumpulan data adalah 

menentukan subjek penelitianya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan informan, sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat 

terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. 

Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling atau teknik sampling bertujuan. Teknik ini digunakan untuk memilih 

informan secara khusus sehingga diperoleh informan yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Teknik penentuan informan melalui purposive sampling tidak dilihat 

berdasarkan strata, kedudukan, pedoman maupun wilayah. Akan tetapi penentuan 

informan lebih didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap 

berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. 

Tabel 3.1 

Data Informan Peneliti 

No. Nama Informan Jabatan 

Informan 

Data Informan 

1. Rosland Ketua RT 01 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan melalui Prodamas di 

RT 1 

2. Moch Mujiono Ketua RT 02 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan dan permasalahannya 

di RT 2 

3. Edy Surahmat Ketua RT 03 Informan yang mengetahui kegiatan 

pmberdayaan melalui Prodamas di RT 

3 
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4. Basuki Ketua RT 04 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan di RT 4 

5. Agus Swantoro Ketua RT 05 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan di RT 5 

6. Edy Santoso Ketua RT 06 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan dan permasalahanya di 

RT 6 

7. Muhammad 

Sutiko 

Ketua RW 02 Informan yang mengetahui dan 

melakukan kegiatan pengawasan dan 

monitoring di semua RT  

8. Subagyo Ketua LPMK Informan yang mengetahui 

permasalahan di lingkungan RT 2 dan 

membantu mendampingi dan mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

9. Erwin Anggota Tim 

Prodamas 

Bappeda 

Informan yang mengetahui fase 

perencanaan Prodamas serta alasan-

alasan perubahan Perwali Prodamas. 

10. Pak Heru PPTK RW 2 Informan yang mengetahui masalah 

yang terjadi terutama Relasi antara 

masyarakat dan Kelurahan (PPTK) 

11. Pak Widodo Bagian 

Pemerintahan 

Pemkot 

Informan yang mengetahui arah 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Prodamas di semua SKPD 

12. Bela Hanifa Pendamping Informan yang megetahui bentuk 

rancangan atau desain pembangunan 

infrastruktur yang akan dibangun di 

lingkungan RT serta melakukan 

pendampingan pada saat rembug 

warga. 

13. Pak Risdan Perwakilan Tim 

Prodamas 

Tingkat 

Kecamatan 

Informan yang mengetahui kegiatan 

monitoring di tingkat kecamatan 

terhadap kelurahan di Wilayah 

Kecamatan Kota. 

14. Pak Heru 

Sugiarto 

PPTK kelurahan 

gronggo RW 02 

Melayani dan mendampingi seluruh 

RT yang berada pada 

tanggungjawabnya dari mulai 

perencanaan hingga pengawasa dalam 

pelaksanaan Prodamas. 

Sumber : diolah penulis 2019 

3.6.2 Observasi Langsung 

Kunjungan lapangan terhadap studi kasus dapat dilakukan melalui 

kegiatan observasi langsung. Dilihat dari metode studi kasus yang digunakan 
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untuk penelitian yang terjadi di masa sekarang atau biasa disebut kasus 

kontemporer, maka observasi langsung ini merupakan metode paling tepat untuk 

dilakukan. Observasi langsung dapat dilakukan melalui pengumpulan data formal 

dan kasual. Formal berarti melalui protokol observasi dalam studi kasus, dan 

dapat mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu 

dilapangan.53 

Bukti sebuah observasi bermanfaat dalam memberikan informasi tambahan 

terkait permasalahan yang diteliti. Observasi langsung dapat menjadi lebih 

bermakna jika peneliti mampu menyajikan foto-foto dokumentasi yang diambil 

secara langsung dilokasi penelitian. Tujuan dari adanya foto-foto ini adalah untuk 

membantu menjelaskan serta memuat karakteristik dalam fenomena-fenomena 

dilapangan yang ditujukan untuk pembaca. Kemudian, dalam meningkatkan 

realibilitas bukti observasi, pada umumnya yaitu memiliki lebih dari satu 

pengamat dalam membuat jenis observasi formal maupun kausal.54 Maka dari itu, 

dalam menyediakan sumberdata ini observasi langsung dalam studi kasus 

memungkingkan penggunaan multi pengamat agar data yang dihasilkan menjadi 

lengkap.  

Mengarah pada pengertian observasi, observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Adapun observasi langsung memiliki makna pengumpulan data dengan 

cara pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian 

 
53 Robert K.Yin, Op.cit Hlm 112. 
54 Robert K.Yin, Op.cit Hlm 113 
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yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan, dan 

situasi terjadi. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. 

Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui media televisi, foto, atau file 

presentasi.55  

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan teknik pengumpulan data penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung pemberian 

informasi dalam penelitian. Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling 

penting adalah mendukung dan menambah dari sumber-sumber lain. 

Pengumpulan data terdiri dari dokumentasi foto atau video untuk mendukung 

penelitian. Dalam hal ini penulis mendokumentasikan setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan Prodamas. Dokumentasi yang peneliti dapatkan berupa data-

data dari RPJMD, buku kajian Prodamas oleh Bappeda, arsip peraturan 

walikota/SK, penelitian terdahulu yang relevan dan laporan kegiatan-kegiatan 

lainya yang berhubungan dengan penelitian.  

 
55 Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

1990. Hlm 101 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode 

analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri 

dari tiga hal utama yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis 

Miles dan Huberman. Berikut penjelasan teknik analisis data dalam beberapa 

tahapan yaitu sebagai berikut:56 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) merupakan tahapan utama peneliti 

dalam memperoleh data-data terkait penelitian yang diteliti. Pengumpulan data 

ini dilakukan dengan merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakan dan atau menstransformasikan data yang mendekati keseluruhan 

bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis seperti transkrip wawancara, 

dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainya. Jika reduksi data 

sebelumnya bersifat memilah kemudian memilih namun kondensasi lebih 

menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah atau mengurangi 

data. Berikut bagan yang menjelaskan teknik analisis data model interaktif yang 

berguna dalam memahami proses kondensasi : 

  

 
56 Mathew B. Miles, A Michael Huberman, and Johny Saldana,2014. Qualitative Data Analysis: A 

Methods Sourcebook, Third Edition, (California: SAGE Publication, Inc.) hlm 12-14. 
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Bagan 3.1 

Teknik analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : diolah penulis, 2019 

 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Dalam tahap ini, yaitu pengolahan data yang sudah seragam dan terkumpul 

kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini ketika sudah memiliki 

alur tema yang jelas setelah sebelumnya, maka dilakukan ketegorisasi data sesuai 

tema yang digunakan. Pada tahap ini penyajian data dihasilkan dari sebuah data 

yang telah direduksi. Proses penyajian data menjadi sangat penting, karena pada 

proses ini peneliti menapilkan data sesuai dengan alur pemikiran yang telah dibuat 

peneliti. Semua bentuk data yang terkumpul dan telah disajikan secara terstruktur 

memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi yang berarti generalisasi dari 

pengumpulan data itu sendiri. Verifikasi dan penarikan kesimpulan yaitu tahap 

akhir dari proses penelitian kualitatif. Hal ini dapat dimaknai dengan kesimpulan 

dan penarikan arti data-data yang telah disimpulkan. Hasil akhir yang berupa 

kesimpulan merupakan gabungan dari seluruh data yang telah diolah melewati 

Data 
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Data 
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Conclusions: 

Drawing/Verifying 
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tahap tahap sebelumnya. Selain itu, pada tahap ini merupakan jawaban dari 

sebuah rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan di bab pertama. Penarikan 

kesimpulan juga memuat temuan-temuan dari hasil penelitian yang didapatkan 

secara langsung di lokasi penelitian. 
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 BAB 1V 

 GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Ngronggo 

Kelurahan Ngronggo merupakan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat 

pemerintah daerah. Dalam wilayah kecamatan kota, yang dipimpin oleh lurah 

yang berada dibawah dan tanggungjawab kepada walikota melalui camat. 

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah penduduk 

Ngronggo sebanyak 12.300 Jiwa, terdiri dari 5.860 jiwa laki-laki dan 6.440 jiwa 

perempuan.57 

Pusat pemerintahan kelurahan terletak di selatan kota sekitar 5 km dari pusat 

pemerintahan kecamatan Kota Kediri. Ngronggo terdiri dari 9 RW dan 71 RT. 

Ngronggo juga merupakan kelurahan dengan jumlah RT terbanyak di Kota 

Kediri.58 Kelurahan Ngronggo terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kota 

Kediri Nomor 11 Tahun 2002 dengan luas wilayah 328 hektar dan memiliki 

batasan administrasi sebagai berikut59: 

Utara  : Kelurahan Kaliombo dan Kelurahan Singonegaran 

Timur : Kelurahan Betet, Kelurahan Pakunden 

Selatan : Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Rejomulyo 

Barat  : Sungai Brantas 

 

4.2  Gambaran Umum Kota Kediri 

Data sosial kependudukan menjadi data sekunder yang sangat penting 

dalam penelitian ini. Kediri pada tahun 2016, memiliki luas sekitar 1.386,05 
 

57 Renstra Kelurahan Ngronggo tahun 2014-2019 
58 ibid 
59 ibid 
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kilometerpersegi dengan penduduk sebanyak 1.554.385 jiwa dengan keadaan rata-

rata setiap kilometer persegi dihuni oleh sekitar lebih dari seribu jiwa. Rasio jenis 

kelamin terdiri dari laki-laki 780.097 jiwa dan perempuan 774.228 jiwa.60 Kota 

Kediri merupakan kota terbesar ke 3 di Jawa Timur. Kota dengan jumlah 

penduduk terbesar pertama yaitu Surabaya dan Malang. Menurut badan pusat 

statistik (BPS), pada tahun 2015 penduduk Kota Kediri berjumlah 312.999 

orang/jiwa. Dalam pola pemetaanya, wilayah kediri dibaratkan dalam 

kepungan/dikelilingi Kabupaten Kediri. Hal ini karena seluruh wilayahnya 

berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Baik dari sebelah utara, barat, selatan, 

maupun timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri.61 

Kota tahu dengan berbagai sejarah yang dimilikinya baik dari sejarah 

kerajaan majapahit hingga penjajahan belanda. Kota tahu ini memiliki semboyan 

gagah perkasa atau djojo ing bojo yang memiliki makna ”Mengalahkan 

Marabahaya”.62 Kota Kediri terdiri atas tiga kecamatan dan 46 kelurahan. Ketiga 

kecamatan itu yaitu Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Pada 2016 wilayah 

administratif tiga kecamatan ini terdiri atas 319 RW dan 1.449 RT. Dalam hal ini, 

di Kota terdapat 17 kelurahan, 99 RW, dan 471 RT. Pesantren terdapat 15 

kelurahan yang terdiri dari 127 RW, dan 480 RT. Berbeda dengan dua kecamatan 

tersebut, Mojoroto terdiri atas 14 kelurahan dari 96 RW, dan 498 RT diwilayah 

tersebut. Jumlah RT dan RW ini dapat menjadi data acuan dalam memtakan 

kebutuhan Prodamas dilingkungan masyarakat. 

 

 
60 Sumber diakses di www.kedirikota.go.id pada 20 maret 2019. 
61 ibid 
62 ibid 
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4.3   Gambaran Umum Prodamas 

Prodamas merupakan program pemberdayaan yang digaungkan dari janji 

kampanye walikota yaitu Abdullah Abu Bakar. Prodamas merupakan program 

pemberdayaan yang diadopsi dari program pemerintah pusat yaitu program 

nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). PNPM merupakan program 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan melalui 

pembangunan partisipatif. PNPM mengajak masyarakat untuk merancang dan 

menyetujui sendiri agenda pembangunan mereka. Selain melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat mengusulkan kegiatan 

pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan disesuaikan 

dengan aturan yang berlaku untuk memecahkan masalah kemiskinan yang mereka 

alami.  

Berbeda dengan PNPM, jika PNPM mempunyai mekanisme pemberdayaan 

yang dananya disalurkan ke setiap kelurahan dengan dana kurang lebih sekitar 10-

20 juta setiap kelurahan, maka Prodamas ini dalam pelaksanaanya memberikan 

dana 50 juta untuk setiap RT melalui sistem swakelola kelurahan. Sehingga dalam 

memetakan permasalahan lingkungan bukan kelurahan tetapi masyarakat sendiri. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan 

segala kebutuhan dilingkungan RT tersebut melalui rembug waga. Berikut 

wawancara penulis dengan tim Prodamas Bappeda yaitu Bapak Erwin sebagai 

berikut : 

”dulu ada SMPP tapi konsepnya pemkot membantu kelurahan. diperuntukan 

untuk kelurahan, itu harus ada variabelnya agar kelurahan dapat SMPP. 

Misalnya kondisinya, luas wilayah berapa, jumlah penduduk berapa, jumlah 

penduduk miskin berapa, jadi dianalisis kelurahan mana yang jadi prioritas 
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dapat SMPP. Kelurahan yang sama, luasnya sama belum tentu dapat alokasi 

yang sama. Tapi ada jeleknya juga, kalau dulu fokusnya lebih sesuai 

kebutuhan. Kalau SMPP itu hanya RW RW tertentu saja yang dapat 

dananya, maka dari itulah SMPP itu baik, tapi belum merata. SMPP Itu dari 

APBD murni, kalau PNPM itu dari pusat/APBN”.63 

 

Tahun 2014 mulai dicanangkan Prodamas dengan tujuan untuk 

memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, mengatasi masalah kemiskinan 

dan memenuhi kebutuhan atau fasilitas dilingkungan paling bawah yaitu RT. 

Pemerintah juga mengalokasikan Prodamas dengan nominal 50 Juta Setiap RT. 

Hal ini telah terealisasikan dari mulai tahun 2014-2018 dengan jumlah alokasi 

dana setiap tahunya kurang lebih 71,8 Milyar. Prodamas terdiri dari 3 bidang 

sasaran pemberdayaan yaitu bidang pembanguan infrastruktur, bidang ekonomi 

dan bidang sosial. Bidang pembangunan infrastruktur dialokasikan 60%, bidang 

ekonomi 20% dan bidang sosial 20%. Bidang yang paling banyak dianggarkan 

dalam Prodamas adalah bidang pembangunan fisik atau infrastruktur karena 

pemerintah mempunyai agenda kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat 

yaitu mengurangi angka kawasan kumuh di perkotaan.  

4.4 Norma dan Peran (Norms and Roles) 

Kerangka kerja yang paling menjanjikan untuk institusionalisme baru adalah 

yang menggabungkan tidak hanya formal tetapi juga struktur kelembagaan 

informal (seperti peran dan norma), sebuah kerangka kerja yang menggabungkan 

untuk menelaah perilaku politik. Sebuah norma aturan tidak tertulis yang 

merupakan tindakan aksi bersama anggota kelompok. Keyakinan bersama tentang 

perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan peluang sukses dalam kerjasama. 

 
63 Erwin. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin 20 Maret 2019. Transkrip wawancara. Koleksi Pribadi 
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Meskipun dalam praktiknya aturan informal atau norma kerap mengalami 

perubahan.64  

Dari pandangan sosiologis para politisi mengalihkan perhatian disipliner 

organisasi publik dari aturan formal ke aturan informal yaitu menuju norma dan 

peran yang dalam hal ini menjadi pemandu dalam berperilaku. Dalam institusi, 

perilaku aktor cenderung bertujuan untuk mengejar tujuan preferensi individu dari 

mereka sendiri. Dilihat dari tindakan aktor yang menghitung dan berkompromi 

saat beradaptasi dengan situasi. Dalam hal ini institusionalisme baru memahami 

norma-norma rasional dan peran rasional yang dibingkai oleh aturan institusional 

dan dibentuk oleh preferensi individu. Selain norma dan peran, institusionalisme 

baru juga menfokuskan investigasinya terhadap aturan formal dan informal 

dimana norma dan peran memainkan peranan mereka sebagai aktor dalam 

institusi.65 

Kasus yang terjadi dalam Prodamas juga berkaitan erat dengan norma dan 

peran yang menentukan perilaku aktor. Perspektif norma dalam kasus ini ketika 

masyarakat meyakini bahwa “penyelewengan kekuasaan, otonomi individu, 

koorporasi dan korupsi” adalah sesuatu hal yang bertentangan dan tidak beretika. 

Maka ketika masyarakat dihadapkan dengan fenomena tersebut sulit untuk 

menerima, bahwa bagaimanapun juga kekuasaan dalam diri birokrat adalah hal 

yang mutlak. Kekuasaan apapun dapat menjadi celah untuk menentang norma-

norma yang berlaku di masyarakat.   

 
64 Donald D Searing. Roles, Rules, and Rationality in the New Institusionalism University of 

North California Published by American Political Science Volume 85 No.4 December 1991 
65 ibid 
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Berbeda dengan rasionalitas, asumsi mendasar dari pilihan rasional adalah 

bahwa orang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. 

misalnya penyimpangan yang dilakukan oleh PPTK dan dilakukan secara 

bersama-sama (kolektif). Para birokrat tersebut menganggap bahwa “selintutan” 

dan mengambil keuntungan dalam Prodamas adalah suatu hal yang wajar. Apalagi 

didukung adanya aturan yang tidak tertulis. 

Dengan demikian, untuk institusionalis yang bertindak dalam suatu 

kerangka kerja institusional melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai selain 

pribadi nilai, dan memiliki elemen normatif yang diucapkan hanya upaya lebih 

mementingkan diri sendiri untuk melegitimasi keputusan kebijakan mereka. 

Revolusi perilaku dalam ilmu politik cenderung terbalik sepenuhnya, 

penekanannya untuk berkonsentrasi pada input dari masyarakat ke dalam sistem 

politik. Easton dalam guy petter berpendapat politik adalah pemungutan suara, 

kegiatan kelompok kepentingan, dan bahkan bentuk hukum yang kurang legal 

kemudian diproses menjadi “keluaran”. Dalam konsepsi ini dari sistem politik 

lembaga formal pemerintah dikurangi menjadi “kotak hitam”, tempat konversi 

input menjadi output terjadi.66 

4.5 Aturan yang mengontruksi aturan (Conduct of Conduct) 

Dalam menganalisis hubungan relasi antar individu tidak lepas dari domain 

relasi kekuasaan. RCI mengedepankan aturan sebagai pijakan yang dimainkan 

oleh para aktor. Sebelum merujuk pada pembahasan aturan yang dikontruksikan 

dalam konteks ini, penulis mengkaji relasi kekuasaan terlebih dahulu untuk 

 
66 ibid 
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memahami conduct of conduct. Hal ini merujuk pada pemikiran Foucault tentang 

pencentusan makna kekuasaan yang ditelaahnya lebih mendalam. Terdapat dua 

model relasi kekuasaan yaitu relasi dominasi dan relasi kekuasaan yang keduanya 

memiliki makna yang berbeda.67  

Relasi kekuasaan dominasi merupakan bentuk kekuasaan asimetris dimana 

subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau 

menentukan pilihan suatu tindakan. Sedangkan relasi kekuasaan disebut juga 

Govermentality. Foucault mempunyai pandangan, kekuasaan ini merupakan 

praktik kekuasaan yang potensial daam diri subjek sehingga memiliki kapasitas 

kontrol diri dengan berada pada ranah relasi sosial antar individu. Terdapat 

pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki 

oleh kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi negara.68 

Govermentality merupakan konsep kekuasaan yang digunakan foucault 

untuk mempelajari kapasitas otonom individu dalam melakukan kontrol diri. 

maka kemudian munculah apa yang disebut conduct of conduct. Conduct of 

conduct suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang 

mengarahkan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah 

kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka. Dalam praktiknya relasi 

kekuasaan dalam model ini juga berarti mengatur, membentuk, dan mengontruksi 

ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dalam konteks kelembagaan, disebut juga 

aturan yang mengontruksi aturan sebagai power bagi aktor yang terlibat.69  

 
67 Singer brian dkk 2006. Politics and Soverign Power :Considerations on Foucault. European 

Journal of Social Theory 9 (4):443-465  
68 ibid 
69 ibid 
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Conduct of conduct dipahami bukan bagaimana tindakan seseorang 

mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu 

dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri 

memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara. Pemilihan tindakan 

itu bukan karena paksaan atau ketidaksadaran alam pikiran yang diarahkan oleh 

hegemoni dan manipulasi ideologi, melainkan secara potensial seorang individu 

menentukan pilihan tindakan yang sesungguhnya dikehendaki oleh negara. 

Foucault memandang, melatih kekuasaan dengan cara memandu perilaku 

kemungkinan dapat mengatur hasil yang mungkin terbaik. Conduct dapat juga 

berarti memimpin orang lain atau mekanisme paksaan pada tingkat berbeda beda 

dan ketat sehingga dijuluki sebagai kekuatan/power. Berikut tabel untuk 

memahami model relasi kekuasaan :70 

Tabel 4.1 

Model relasi kekuasaan 

 

 Model Relasi Kekuasaan 

Relasi dominasi Relasi kekuasaan 

(govermentality) 

Model relasi Unequel relation of 

Power 

Equal relation of power 

Aktor  State-society, powerfull-

powerless, dominan 

marginal. 

Between subjek, beetween 

individuals 

Teknologi Violence and ideological 

manipulation, consent 

Conduct of conduct 

Basis relasi Domination vanish 

freedom 

Freedom is basis power 

relation 

Sumber diolah penulis 2019 

 

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa conduct of conduct adalah bagian 

dari relasi kekuasaan yang sama/balances/ sejajar serta menjadi alat antar individu 

 
70 ibid 
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yang memainkan. Basis relasi berarti kebebasan dari individu itu sendiri sehingga 

individu merasa adanya power dalam interaksi aktor. Dalam analisis RCI, hal ini 

berarti aturan yang mengontruksi aturan. Sebuah institusi tidak lepas dari adanya 

aturan yang menjadi pondasi dalam memetakan tindakan aktor, tetapi aturan 

tersebut dapat diakali untuk kepentingan individu. Hal ini menjadi dasar dari 

rasionalitas aktor itu sendiri  bagaimana mengelola kebijakan dan membersihkan 

konsikuensi-konsikuensi negatif yang dihadapi aktor.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

Indikator pertama dalam teori RCI yaitu keterlibatan aktor dalam institusi. 

Peneliti mengelompokkan masing-masing aktor berdasarkan kepentingan sebagai 

poin pertama untuk memperjelas aktor yang terlibat. Pentingnya kerangka serta 

pemetaan peran dan kepentingan oleh aktor-aktor yang berkecimpung dalam 

pelaksanaan Prodamas. Serta fokus penelitian yang merujuk pada bagaimana 

tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis rasionalitas setiap individu 

dalam institusi.  

 Keterlibatan aktor merupakan poin penting pembahasan karena cara 

memahaminya menggunakan paradigma RCI yang kental. Menjabarkan 

keterlibatan aktor juga berarti menjabarkan kepentingan masing-masing aktor. 

Memahami aktor berarti memahami individu dalam institusi yang menghendaki 

tindakanya secara rasional. Dapat dikatakan sebagaian besar dalam kasus 

Prodamas ini aktor banyak menjadi “oknum” yang berada pada institusi. Aktor 

dalam melakukan penyimpangan menggunakan cara pembentukan relasi yang ia 

bentuk guna memainkan set permainan seperti yang dijelaskan dalam game 

theoretic models of institusionalism. Aktor dalam hal ini terdiri dari politisi, 

birokrat dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Berikut tabel  

pengelompokan aktor dalam Prodamas berdasarkan kepentingan: 

5.1.1 Kelompok Aktor dan Kepentingan Politik  

Penulis mengelompokkan aktor dalam pelaksanaan Prodamas berdasarkan 

kepentingan yang berbeda. Aktor tersebut terdiri dari politisi, birokrat dan 
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masyarakat. Kemudian kepentingan aktor dapat dibandingkan dengan dua analisis 

yaitu analisis normatif dan RCI. Hal ini mengingat perbedaan yang cukup kontras 

dari keduanya. Dari pengelompokkan ini mempermudah mencari aktor yang 

mempunyai kepentingan individu terbanyak ataupun aktor yang biasa menjadi 

oknum di dalam Prodamas.  

Analisis normatif bersifat statis dan mengarah pada tupoksi dari masing-

masing aktor didalam institusi sedangkan RCI melihat kepentingan aktor sebagai 

sesuatu intrepetasi yang dianggap bias, dan memunculkan berbagai prasangka 

dalam proses berfikir. Hal ini disebut juga rasionalitas aktor yang mengarah pada 

kepentingan individu yang dituangkan dari tindakan untuk membentuk preferensi 

sendiri. Rasionalitas juga dapat diarahkan untuk memaksimalkan utilitas maupun 

kepentingan lain yang bersifat menguntungan. Berikut tabel pengelompokan aktor 

berdasarkan sudut pandang normatif dan RCI : 

Tabel 5.1 

Kepentingan Aktor Berdasarkan Analisis Normatif 

 

No. Kelompok Aktor Kepentingan (Norma) 

1. Birokrat    PPTK RW 2  

(Heru Sugiarto) 

Mendampingi RT dalam proses 

pembuatan RAB baik dari perencanaan 

hingga pencairand ana. 

PPTK RW 2 

(Sutaji)/ 

(oknum) 

Memastikan bahwa proses 

pembelanjaan dapat tersalurkan ke 

semua warga meskipun terdapat banyak 

penyimpangan. 

Tim Prodamas 

Bappeda 

(Erwin) 

Melakukan verifikasi RAB  dan ikut 

membantu perumusan Perwali oleh 

pemerintah kota.  

Pendamping 

Prodamas 

(Bella) 

Melakukan pembuatan RAB, 

menggambarkan detail proyek dalam 

pembangunan infrastruktur 

dilingkungan RT serta menjamin RT 

membuat RAB secara benar dan tepat. 
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Tim Prodamas 

pemerintah 

kota (Widodo) 

-Melakukan perumusan kebijakan 

contoh membuat perwali Prodamas. 

-membekali PPTK melalui pelatihan 

komptensi untuk meningkatkan 

kemampuan dan kredibilitas dalam 

bekerja. 

Ketua LPMK 

(Bapak 

Subagyo) 

Membantu masyarakat dalam 

menampung segala aspirasi dan 

membantu menyelesaikan konflik atau 

sengketa yang berhubungan dengan 

Prodamas. 

Tim Prodamas 

kecamatan 

(Risdan)  

Menjamin kelurahan agar melakukan 

tupoksi dengan baik seperti misalnya 

membuat laporan pertanggungjawaban, 

membuat RAB lebih cepat agar 

pencairan dana juga cepat.  

2. Politisi Walikota 

Kediri 

(Ali Abu 

Bakar)  

Memebuat acara-acara sosialisasi 

Prodamas di setiap kelurahan ataupun 

kecamatan untuk mengevaluasi maupun 

memastikan Prodamas berjalan dengan 

lancar. Misalnya menjadi pembicara 

secara langsung dalam pertemuan 

dengan warga. 

3. Masyarakat Ketua RT (Edy, 

Mujiono, 

Roslan, Edy 

Surahmat, 

Basuki) 

- ketua RW 

(bapak Tiko) 

- Perwakilan 

masyarakat 

 (Ibu Sri)  

Melaksanakan Prodamas, ikut 

perpartisipasi dari mulai rembug warga 

hingga proses memilih barang hibah, 

menganggarkan RAB, ikut menjaga 

barang yang sudah dihibahkan. 

Sumber :diolah penulis 2019 

Dilihat dari pengelompokan aktor diatas dapat dipahami dari persepektif 

normatif. Analisis kepentingan normatif berasal dari pandangan institusionalisme 

lama memiliki keprihatinan normatif yang sangat jelas tentang membuat 

pemerintah bekerja lebih baik. Dalam perdebatan yang sangat panjang pandangan 

ini hanya mengulik sisi peran dari individu itu sendiri, tak ada kata lain selain 

“pemerintah bekerja dengan baik dan benar”. Hal-hal yang lebih itu kemudian di 
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intepretasikan menjadi sesuai hal yang wajar dan sah sah saja. Hal ini juga 

memunculkan logika kesesuaian dalam lembaga yang dapat diwujudkan secara 

umum seperti kegiatan birokrat melayani masyarakat sebaik mungkin, mengikuti 

aturan yang wajar atau tidak terlibat dalam korupsi dipekerjaan. Dalam hal ini 

organisasi seolah-olah mendefinisikan apa itu sangat tepat dan apa yang tidak.  

Misalnya dalam kasus-kasus Prodamas, aktor Sutaji tetap menjalankan 

tugasnya dengan baik sebagai PPTK seperti menjamin semua barang hibah sudah 

didistribusikan dengan baik ke seluruh warga. Meskipun rasionalitas tetap 

menjadi pikiran utamanya tetapi dalam segi normatif tugas sebagai PPTK 

dikerjakan dengan baik. Sebagian contoh lain misalnya dari aktor masyarakat 

menjalankan rembug warga sesuai jadwal dengan baik meskipun didalam itu 

terlepas dari kepentingan-kepentingan soal apa yang akan dibiacarakan dalam 

rembug warga. Penjelasanya bahwa pelaksanaan Prodamas sudah dikerjakan dan 

masyarakat berpartisipasi dengan baik.  

Dalam pandangan normatif juga terdapat logika kesesuaian/kepantasan 

(logic of appropriateness). Operasi logika kepantasan dapat dilihat sebagai 

sebagai suatu peran. Logika kepantasan lahir dari asumsi kontruktivisme yang 

mana perilaku aktor dilihat berdasarkan norma. Logika kesesuaian, juga 

dipandang sebagai tindakan yang melibatkan pencocokan situasi, peran, dan 

aturan. Logika kesesuaian mendefinisikan dasar untuk pengambilan keputusan 

yang bias terhadap norma-norma sosial yang dianggap benar daripada apa yang 

dianggap sebagai perhitungan biaya-manfaat terbaik. Jadi pemaknaanya logika 
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kesesuaian adalah bentuk normatif dan bertentangan RCI yang menekankan 

banyak perhitungan.  

Perilaku dalam situasi tertentu dikatakan mengikuti aturan yang mengatur 

tindakan yang sesuai untuk peran atau identitas tertentu. Aturan yang menentukan 

kesesuaian dilembagakan dalam praktik sosial dan dipertahankan dari waktu ke 

waktu melalui pembelajaran. Logika kesesuaian dapat memberikan organisasi 

dengan tatanan kelembagaan, stabilitas, dan prediktabilitas. Sebagai contoh bahwa 

birokrat mengikuti aturan karena mereka dianggap wajar, sah, dan sah. Aturan 

dapat diganti atau diubah seiring waktu melalui proses seleksi dan adaptasi. 

Pandangan ini menekankan gagasan tentang komunitas politik dan definisi 

hubungan sosial yang diterima, serta peran yang diakui seperti warga negara, 

birokrat, politisi terpilih, atau pejabat pengadilan. Selain padangan normatif, 

kelompok aktor juga dilihat dari sisi RCI yang dijelaskan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.2 

Kepentingan Aktor Berdasarkan Analisis RCI 

 

No Kelompok Aktor Kepentingan (RCI) 

1. Birokrat PPTK RW 2 

(Heru Sugiarto) 

 

 

Menganggarkan biaya operasional seperti 

uang makan dan bensin untuk pribadi ke 

dalam RAB warga padahal gaji PPTK 

sudah dianggarkan diluar Prodamas. 

PPTK RW 2 

(Sutaji)/(oknum) 

 

 

-Melakukan pemalakan ke Mujiono 

(ketua RT 2) senilai Rp.2.300 dari sisa 

dana Prodamas 

-Meminta hasil material sisa proyek 

pembangunan infrastruktur ke semua RT 

untuk kepentinganya sendiri dan 

mengatasnamakan bappeda dan 

kelurahan. 

-Mengancam dan memalak pemilik toko 

dalam proses jual beli barang untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

kebutuhan masyarakat. Hasil yang 

diminta peralatan mebel seperti meja dan 

kursi. 

- Tidak memperbolehkan warga untuk 

memilih/membeli barang hibah yang 

harganya mahal agar sisa dana Prodamas 

semakin banyak untuk diperoleh. 

 Tim Prodamas 

Bappeda 

(Erwin) 

membuat Perwali Prodamas tetapi 

cenderung membuat pasal pasal karet 

contoh pasal tentang kebutuhan apa saja 

yang dianggarkan didalam Prodamas 

tidak diperinci sehingga masyarakat 

leluasa untuk menggarkan apa saja karena 

tidak ada batasan konsikuensinya dana 

kerap kali disalahgunakan. 

  Pendamping 

Prodamas 

(Bella) 

Membuat RAB sesuai yang diminta oleh 

Sutaji (oknum) sehingga muncul konflik 

dengan Edy ketua RT 3 karena 

pembuatan RAB tidak diakomodir 

dengan baik sesuai permintaan warga.  

Tim Prodamas 

pemerintah kota 

(Widodo) 

-Membuat atau merancang Perwali 

Prodamas namun tidak optimal (pasal 

karet) 

-Meminta kelurahan (PPTK) saja yang 

menjalankan monitoring secara penuh 

karena kelurahan yang lebih dekat dengan 

warga  

-Monitoring tidak berjalan dan 

pemerintah kota dianggap lepas dari 

tanggung jawab. 

Ketua LPMK 

(Bapak 

Subagyo) 

-Dalam membantu menyelesaikan konflik 

cenderung memihak Sutaji (oknum) dari 

pada Edy selaku ketua RT 3. Misalnya 

warga meminta diselesaikan secara 

kekeluargaan tetapi tidak ditanggapi. 

-lebih suka memihak yang mempunyai 

relasi paling dekat saja contoh Subagyo 

mau membantu Mujiono tetapi tidak mau 

membantu Edy karena tidak ada mutual 

trust. 

Tim Prodamas 

kecamatan 

(Risdan) 

-Membela Sutaji setiap ada 

permasalahan. Misalnya menganggap 

kegagalan Prodamas dibidang 

infrastruktur adalah tanggung jawab dinas 

PUPR, padahal dinas PUPR bukanlah 

aktor dalam Prodamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

-mengaggap Sutaji (oknum) telah 

menjalankan sesuai prosedur dan arahan 

dari dinas PUPR (selalu mencari aman). 

2. Politisi Walikota Kediri 

(Ali Abu Bakar) 

-Terus melakukan kampanye dan 

sosialisasi Prodamas secara masif agar 

terpilh kembali di pilkada berikutnya. 

-Mengumbar janji politik “jika terpilih 

kembali maka dana Prodamas akan 

dirubah menjadi 100 juta per RT”  

3 Masyarakat -Seluruh ketua 

RT (Edy, 

Mujiono, 

Roslan, Edy 

Surahmat, 

Basuki) 

- ketua RW 

(bapak Tiko) 

- Perwakilan 

masyarakat 

 (Ibu Sri) 

-Sewaktu-waktu dapat menggadaikan 

barang hibah dari Prodamas karena tidak 

adanya monitoring dan pemeriksaan 

barang secara masif oleh pemkot. 

-Seluruh ketua RT melakukan konsolidasi  

(rembug warga) dirumah Pak Tiko untuk 

melengserkan Sutaji sebagai PPTK di 

RW 2 dan diganti oleh Heru Sugiarto 

(PPTK  yang baru). 

Sumber :diolah penulis 2019 

Logika kesesuaian umumnya bertolak belakang dari logika konsekuensi. 

Inilah bagian dari analisis RCI untuk memperlihatkan kepentingan aktor yang 

lebih dinamis. Rasionalitas membangkitkan aktor rasional yang mementingkan 

diri sendiri dengan preferensi dan identitas tetap yang perilakunya ditentukan oleh 

perhitungan/pengembalian yang diharapkan dari pilihan alternatif. Misalnya 

dalam tabel dijelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan Sutaji lebih banyak 

karena ia dapat memetakan preferensinya sendiri meskipun melalui ancaman 

maupun paksaan. Pandangan March dan Olsen juga menekankan soal rasionalitas 

yang ternyata membuat individu terlalu otonom. 

Jika dalam normatif terdapat logika kepantasan, didalam RCI menyuguhkan 

apa yang disebut dengan logika konsikuensi. Mereka juga dapat dipahami sebagai 

kutub yang berlawanan dari satu kesatuan. Dalam menghadapi ketidakpastian dan 
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kompleksitas, analisis situasi tertentu berdasarkan pengalaman, pengetahuan ahli, 

atau intuisi, dan menggunakan kriteria kesamaan, perbedaan, analogi, dan 

metafora, dapat menghasilkan berbagai alternatif yang sesuai. Namun pilihan di 

antara ini mungkin melibatkan penilaian kemungkinan konsekuensi yang berbeda 

dan biaya dan manfaat dari hasil yang diharapkan. 

Selain itu, logika konsekuensi menekankan kepentingan pribadi individu 

dan memandang tatanan politik sebagai agregasi dari preferensi aktor rasional 

melalui proses tawar-menawar, negosiasi, dan pembentukan koalisi. Hal-hal 

seperti norma, kepercayaan, rutinitas, prosedur, peran, bentuk organisasi, atau 

teknologi yang berlaku saat ini dianggap memaksa jalan pintas kognitif. 

Alasannya adalah bahwa kemampuan perhatian, interpretasi, validasi bukti, dan 

manajemen memori dipandang tidak sempurna. Dari tiga kelompok aktor yang 

telah dijelaskan dalam tabel diatas penulis juga menjabarkan beberapa keterlibatan 

dan tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam kasus-kasus Prodamas. Didukung 

oleh bukti empirik dan keseimbangan antara analisis normatif dan RCI mewarnai 

keterlibatan aktor sebagai individu didalam institusi. 

a. Politisi (Walikota Kediri) 

Politisi yang dimaksud yaitu Walikota Kediri Abdulloh Abu Bakar yang 

membuat atau mencetuskan Prodamas lewat janji kampanye pada pilkada 2014 

lalu. Prodamas menjadi branding dari pada program yang di promosikan kepada 

publik/masyarakat kediri dimana jika nantinya ia terpilih maka masyarakat akan 

menerima banyak manfaat dari program tersebut. Prodamas memberikan dana 

kepada setiap RT dengan total nilai setiap tahunya 50 juta per RT. Dengan begitu 
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masyarakat merasa tertarik untuk memilih Abdulloh Abu Bakar sebagai Walikota 

Kediri.  

Setelah terpilihnya Abu Bakar menjadi Walikota, Prodamas mulai di desain 

dengan implementasi yang kuat mulai dari membuat tim Prodamas, membuat 

aturan/perwali dan tujuan besarnya adalah bagaimana program ini dapat 

terealisasikan dengan baik dan sempurna. Terlepas dari banyaknya aktor yang 

kemudian menjadi oknum dalam pelaksanaanya serta cara-cara pragmatis untuk 

terus menjadikan Prodamas sebagai senjata dalam pilkada berikutnya. Tiga tahun 

berjalanya Prodamas menjadi polemik baru di Kota Kediri karena belum 

sepenuhnya optimal dalam pelaksaan programnya.  

Hal ini menjadikan analisis RCI sebagai basis dalam menentukan politisi 

lebih cenderung ingin cepat dipilih dengan memasukkan cara apapun untuk 

mencapai tujuanya. Seperti Prodamas yang merupakan senjata untuk “segera” 

dipilih tanpa menimbang konsikuensi-konsikuensi kebijakan. Walikota belum 

sepenuhnya mengkaji program tersebut dan menerapkan agenda kebijakan yang 

baik. Hasilnya adalah pelaksanaan Prodamas berjalan tetapi justru memunculkan 

masalah baru. Dalihnya adalah Prodamas merupakah bentuk korupsi kecil baru di 

tingkat RT dengan banyaknya oknum birokrat dan masyarakat yang 

memanfaatkanya. Dengan dibuktikan dengan pernyataan dari masyarakat 

Kelurahan Ngronggo yaitu Bapak Mujiono: 

“Iya benar, Walikota Kediri menggaungkan Prodamas waktu pilkada 2014 

kalau terpilih nanti setiap RT akan dapat 50 juta. Dan akhirnya terpilih jadi 

Walikota periode 2014-2018. Terus untuk tahun 2019 ini terpilih kembali 
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dengan janji kampanye yang merombak dana Prodamas jadi 100 juta per RT 

untuk tahun 2019 mbak”.71 

 

Dari pernyataan diatas menjadi celah bahwa politisi cenderung memilih 

Prodamas menjadi kepentingan individu maupaun kelompok. Bahwa kepentingan 

individu terjadi ketika walikota dapat terpilih kembali dengan menjual “program” 

yang telah dirancang. Sedangkan kepentingan kelompok bisa jadi sangat 

menguntungkan untuk partai politik maupun para kolega yang mendukung Abu 

Bakar. Abdulloh Abu Bakar adalah seorang politisi petahana yang diusung dari 

partai PAN dan partai Nasdem.  

Terdapat pernyataan yang menjurus pada penambahan alokasi dana 

Prodamas, yaitu ketika terpilih kembali ditahun 2019 maka akan merombak dana 

Prodamas menjadi 100 juta per RT. Hal ini merupakan nominal yang cukup besar 

mengingat kurang lebih terdapat 1446 RT di Kota Kediri. Secara normatif, dapat 

dilihat bahwa Prodamas ini diupayakan untuk mengurangi kemiskinan, 

pemerataan pembangunan, pengurangan pengangguran dan menjamin 

terlaksananya jaminan kesehatan yang adil dan merata. Tetapi analisis RCI 

mengatakan perbedaan yang cukup kontras, bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya 

menjadi tujuan. Hal-hal yang menggaungkan tujuan dari Prodamas adalah 

pernyataan normatif. Maka RCI, memberikan ulasan yang lebih rasional yaitu 

bagaimanapun caranya Prodamas harus dilaksanakan agar ia terpilih kembali 

padahal desain kebijakan institusi belum sepenuhnya rampung. Misalnya aturan-

 
71 Moch Mujiono. Wawancara oleh Diah ayu fajrin. 12 maret. Transkrip wawancara. Koleksi 

Pribadi 
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aturan yang belum kokoh dan potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat 

yang timbul pasca berjalanya Prodamas.  

b. Birokrat  

 Kelompok aktor yang kedua yaitu birokrat atau perpanjangan tangan 

pemerintah yang ditunjuk untuk menjadi tim dalam pelaksanaan Prodamas. Aktor 

ini terdiri dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/kelurahan, pemerintah 

kota, Bappeda, kecamatan, dan pendamping Prodamas. Pertama, aktor birokrat 

cenderung menjadi oknum karena sistem swakelola yang sepenuhnya menjadi 

kekuasaan kelurahan. Salah satunya adalah PPTK bernama Sutaji merupakan 

aktor dengan menjabat sebagai sekretaris kelurahan. PPTK Sutaji ini mempunyai 

gelar sarjana hukum yang merupakan aktor yang paling disegani oleh aparatur 

kelurahan. Karena kedudukan ini, dia mempunyai relasi kuasa dengan siapapun 

yang dikehendakinya.  

Secara normatif, birokrat terutama PPTK bertugas dalam mendampingi 

masyarakat dalam pembuatan RAB untuk Prodamas. Pandangan ini melihat 

bahwa pemerintah dalam melakukan tugas dan peranya cenderung baik. Namun 

dilihat dari paradigma rasionalitas hal-hal yang tidak terduga menjadi boomerang 

bagi Sutaji. Ia berusaha memanfaatkan momen Prodamas untuk keuntungan 

pribadi dengan cara melakukan pemalakan serta ancaman kepada masyarakat atau 

aktor lainya yang tidak memberikan jalan untuk meraih keuntungan tersebut. 

Seringkali Sutaji ini melakukan penyelewengan kekuasaan dalam Prodamas dan 

sering berbenturan dengan kehendak masyarakat.  
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Kedua, ketua LPMK yang bernama Subagyo merupakan aktor yang 

berperan menjadi mediator ketika terjadi permasalahan antara Sutaji dengan 

masyarakat lainya. Peran Subagyo ini dapat dikatakan informal karena tidak 

tercantum di dalam peraturan tertulis. Namun, tidak semua masyarakat merasakan 

kehadiran Subagyo ketika terjadi konflik dimasyarakat, bisa ditelaah aktor ini 

cenderung banyak memihak. Memihak yang dimaksud yaitu dapat memihak 

kepada birokrat namun dilain halnya juga dapat memihak ke masyarakat itu 

sendiri.  

Rasionalitasnya adalah Subagyo bukan aktor yang ditunjuk pemerintah 

untuk mengintervensi setiap konflik dimasyarakat bahkan ia juga tidak dibayar 

oleh pemerintah. Sehingga alasan tersebut menjadi rasional ketika Subagyo tidak 

bisa merangkul semua masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika masalah 

Prodamas muncul. Dapat dikatakan “hanya yang kenal dekat saja” yang akan 

dibantu. Misalnya Subagyo mempunyai relasi dekat dengan ketua RT 2 Bapak 

Mujiono maka kedekatan atau trust lebih kepada individu tersebut. Berbeda 

dengan ketua RT 3 Bapak Edy Surahmat yang tidak merasakan peran maksimal 

dari Subagyo sebagai LPMK. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah satu 

ketua RT Bapak Edy  Surahmat sebagai berikut: 

“cara mengarahkanya itu ya kurang maksimal, saya cuman disuruh telpon si 

A, si B, ya hanya itu saja tetapi secara solusi saya kurang dapatkan, yang 

saya takutkan itu kalau LPMK dan pejabat kelurahan itu kongkalikong, 

saling menutupi, itu yang saya tidak suka”72 

 

 
72 Edy Surahmat. Wawancara oleh Diah ayu fajrin. 9 maret 2019 Transkrip wawancara. Koleksi 

pribadi 
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Analisis kritisnya bahwa tindakan insentif didapatkan dari individu ke 

individu bukan individu kepada kelompok. Masyarakat berharap bahwa Subagyo 

seharusnya bersikap adil dalam menjalankan peranya apalagi ia adalah ketua 

LPMK. Namun rasionalitas menjelaskan, bahwa tidak ada benefit yang cukup 

baik diantara masing-masing aktor. Subagyo tidak dibayar oleh pemerintah ketika 

secara peran ia sebagai mediator. Didukung dengan apa yang dilakukan itu 

hanyalah perilaku/norma atau aturan informal. Tindakan Subagyo muncul karena 

aturan tersebut hanya bersifat informal. Dorongan lainya terdapat pada kedekatan 

antara Subagyo dengan PPTK yang dalam outputnya mereka juga bisa saling 

mengamankan. 

Ketiga, pendamping Prodamas yaitu pegawai non PNS yang ditunjuk dan 

direkrut oleh kelurahan. Pendamping Prodamas yang bernama Bella dengan 

kualifikasi sarjan teknik sipil ITS ini mempunyai tugas menggambarkan proyek 

pembangunan infrastruktur yang akan dibangun dilingkungan masyarakat. 

Kemudian juga membantu masyarakat dalam pembuatan RAB jadi bisa sebutkan 

bahwa Bella adalah perpanjangan tangan dari aktor Sutaji (PPTK). Dilihat bahwa 

tugas dan peran keduanya hampir sama. Ini adalah bagian analisis normatif dalam 

institusionalism.  

Analisis RCI dalam aktor ini yaitu ketika dalam pembuatan RAB misalnya, 

dalam kasusnya di RT 3 bahwa adanya indikasi memihak kepada Sutaji. Artinya 

segala pembuatan RAB harus menuruti Sutaji yang tak lain adalah oknum di 

dalam Prodamas. Padahal seharusnya masyarakatlah yang berhak 

menggambarkan kebutuhan dalam proses pembuatan RAB. Sehingga kasus ini 
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sempat menjadi perdebatan hebat bahwa pendamping Prodamas dan PPTK sering 

“kongkalikong”. Misalnya dalam penulisan RAB tidak sesuai dengan perhitungan 

oleh warga sendiri. berikut wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Edy ketua 

RT3 sebagai informan kunci yang mengetahui permasalahan tersebut: 

“Bela itu juga sempat tak gegeri mbak, karna dia kalau membuat RAB itu 

menuruti permintaan PPTK, harusnya kan menuruti permintaan warga 

bukan PPTK. Lalu saya adukan ke pak lurah terus bela dimarahi pak 

Lurah, bela ganti marah marah ke saya. masalahnya sudah diukur 

membuat gorong gorong itu 35 meter tetapi  di RAB nya ditulis 28 meter. 

Ya saya tegas, saya suruh bela ngecek ke lokasi, duitnya masih apa tidak, 

berani terbuka apa tidak. Masak 16 juta cuman jadi 28 meter, jangan dikira 

saya tidak tau, saya juga melibatkan banyak pihak untuk mengitungnya”.73  

 

Analisis kritisnya yaitu relasi antar keduanya dapat dilacak berdasarkan 

sejarah proses perekrutan pendamping. Kelurahan mempunyai wewenang 

menunjuk siapapun untuk dijadikan pendamping Prodamas dengan kualifikasi 

yang sudah ditentukan. Maka munculah kedekatan-kedekatan relasi antara kedua 

aktor. Jika Sutaji mendapatkan banyak insentif dari tindakan yan telah dipilihnya 

bisa jadi Bella sebagai bawahanya juga mendapatkan insentif yang kurang lebih 

sama.  

c. Masyarakat 

Masyarakat merupakan elemen penting jika menganalisa tentang  

kepentingan aktor. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam konteks 

RCI selain masyarakat sebagai penerima hibah atau apakah ada kepentingan lain 

dalam Prodamas ini. Tentu ini akan dianalisis dengan metodologis individual 

bagaimana aktor atau individu bertindak didalam institusi.  

 
73 ibid 
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Masyarakat selain memperjuangkan hak-hak nya ketika merasa PPTK 

terlalu mengatur, hal-hal lain juga perlu diungkapkan. Sebagai bentuk permainan 

akan selalu dimainkan secara berulang-ulang tergantung pemain memahami cara 

bermain. Masyarakat sendiri juga bisa menjadi aktor yang menyelewengkan 

ketika memang dianggap aktor “nakal”. Hal ini diungkap oleh salah satu PPTK 

bernama Heru Sugiarto bahwa pemerintah harus memegang kendali juga karena 

tidak semua masyarakat itu benar atau bersih dari korupsi. Sudut padangnya 

membenarkan jika PPTK terlalu menuruti permintaan warga bisa jadi PPTK akan 

dimanfaatkan. Berikut wawancara Heru Sugiarto yang merupakan PPTK baru di 

RW 02 Kelurahan Ngronggo:  

“Apalagi terakit barang hibah misalnya yang telah dihibahkan ke RT, ketika 

tidak ada pengawasan yang ketat bisa jadi barang tersebut digadaikan. Itu 

merupakan bentuk penyelewengan juga. Selama ini belum ada monitoring 

untuk hibah barang, tidak ada pemeriksaan dari inspektorat juga. Tetapi itu 

harusnya ada mbak. Supaya bentuk pertanggung jawabanya jelas”74 

   

Analisis RCI sebuah paradoks keilmuan untuk mengungkap bagaimana 

individu bertindak secara logic di dalam institusi. Dengan dibekali aturan yang 

beragam baik tertulis maupun tidak tertulis. Masyarakat juga bisa mengambil 

keuntungan ketika proses kesepakatan terjadi. Artinya ada aturan yang 

diberlakukan sendiri antar aktor dan ini yang disebut norma atau budaya. 

Meskipun dalam penelitian ini belum ditemukan secara nyata seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri.  

 

    

 
74 Heru sugiarto.Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin.13 Maret 2019. Transkrip wawancara. Koleksi 

Pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

5.2 Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

Tindakan aktor dalam pencapaian preferensi ini merupakan cara aktor yang 

terlibat mampu melakukan pencapaian preferensi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Tentu setiap aktor dalam institusi yang berbeda akan memiliki tujuan 

masing-masing yang berbeda. Melalui indikator dalam pencapaian preferensi 

dapat memberikan gambaran khusus mengenai tindakan individu dalam memilih 

pilihan sebagai hasil keputusan secara rasional. Lalu apakah preferensi itu 

mengarah pada kepentingan individu atau justru hasil/output dari kebijakanya 

menimbulkan konflik kepentingan antar aktor. Hal ini dijelaskan juga pada bagan 

dibawah ini untuk memperjelas hubungan yang mengarah pada rasionalitas aktor. 

Bagan 5.1 

Rasionalitas aktor dalam tindakan pencapaian Preferensi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah penulis 2019 

Dari bagan diatas menunjukkan bahwa tindakan aktor merupakan output 

dari sistem yang dikendalikan oleh aturan. Antara masyarakat dan PPTK 

mempunyai aturan yang telah sama-sama disepakati bersama meskipun dalam 

berjalanya Prodamas banyak muncul kesepakatan saja. Tetapi beberapa aktor 

memilih mengakali aturan untuk kepentingan individu. Kemudian conduct of 

conduct dibentuk oleh sesama aktor individu dan menempatkan PPTK sebagai 

PPTK Aturan Masyarakat 

Tindakan 

pencapaian 

Preferensi 
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aktor yang dominan dalam mengambil keputusan. Ini merupakan implikasi dari 

kebijakan yang dibentuk sendiri oleh pemerintah namun konsikuensinya ketika 

masyarakat menolak budaya mereka yang menganggap bahwa penyelewengan 

kekuasaan terjadi dalam relasi antar aktor.  

5.2.1  Permasalahan pada pengadaan barang dan jasa dalam Prodamas 

Prodamas bukan hanya diperuntukkan untuk memprioritaskan 

pembangunan yang bersifat fisik tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang 

karena Prodamas merupakan program pemenuhan fasilitas dilingkungan RT. 

Maka poin ini menjadi penting ketika RT/masyarakat dilibatkan juga dalam 

proses pembelanjaan barang. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan penerima 

hibah harus memenuhi ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Naskah 

pemberian hibah daerah (NPHD) yang memuat pemberi dan penerima hibah, 

tujuan pemberian hibah, besaran penggunaan hibah, nak dan kewajiban, tata cara 

penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.  

NPHD merupakan naskah perjanjian hibah daerah yang dapat berarti 

perjanjian hitam diatas putih atas penerima hibah dan pemberi hibah. Hibah dalam 

bahasa belanda adalah “schenking” sedangkan menurut kitab undang-undang 

hukum perdata pasal 1666 yaitu sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah 

diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma atau suka rela dan dengan tidak dapat 

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah 

yang menerima penyerahan itu 

Penulis menemukan hal yang menarik bahwa masyarakat selama ini kurang 

dilibatkan dalam proses pembelanjaan barang. Serta adanya masalah dalam 
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pelaksanan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Aktor yang kerap melakukan 

tindakan penyelewengan adalah seorang PPTK bernama Sutaji yang merupakan 

penjabat kelurahan dengan menjabat sebagai sekretaris kelurahan. Sutaji kerap 

terlibat konflik oleh ketua RT di RW 02 terkait masalah pengadaan barang dan 

jasa. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RT 2 Bapak Mujiono dalam wawancara 

terhadap peneliti sebagai berikut: 

“ada yang pelaksananya tidak sesuai perencanaan. Misalnya saja pengadaan 

barang itu tidak di trima oleh kami RT-RT sini. Karena yang belanja 

langsung dari PPTK tanpa sepengetahuan kami. Seluruh RT disini dibelikan 

karpet yang kualitasnya jelek. Akhirnya kami kembalikan lagi barangnya, 

kami tidak mau menerima. Kami juga tidak diajak belanja sendiri tiba tiba 

barang sudah datang saja”.75 

  

Ketika terjadi kesepakatan pembelian barang justru hasilnya tidak seperti 

yang direncanakan, hal ini sudah melenceng dari kesepakatan awal bersama 

masyarakat. Seperti misalnya pembelanjaan barang “cangkul” ternyata tidak 

sesuai ekspektasi masyarakat. Dari mulai spesifikasi barang, harga dan 

kualitasnya sering dikeluhkan oleh para RT. Hal ini diungkapkan oleh ketua RT 2 

Bapak Mujiono melalui wawancara dengan penulis: 

“bukan hanya karpet, dulu pernah pengadaan cangkul. Tidak saya trima 

barangnya. Harganya mahal 150 rb tetapi bahanya jelek, tipis sekali. 

Akhirnya saya mengajukan warga ingin membeli sendiri. saya belikan di 

daerah wates harganya 50 ribu tetapi bahanya bagus, tebal sekali. Kalau 

dibandingkan jauh kualitasnya. Di kwitansinya 150 ribu padahal, tapi 

kwitansi itu bisa dimanipulasi sama PPTK “76 

 

Dari hasil percakapan yang di ungkapkan oleh informan, banyak 

perencanaan dalam pembelanjaan barang yang tidak sesuai perencanaanya. Hal ini 

 
75 Moch Mujiono. Wawanacar oleh Diah Ayu Fajrin, 12 Maret 2019, Transkrip Wawanvcara, 

Koleksi Pribadi 
76 Moch Mujiono. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin, 12 Maret 2019, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi 
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membuat warga cenderung menyukai pilihaanya sendiri untuk dipertahankan 

karena sudah terbukti bahwa kinerja Sutaji tidak sesuai yang diharapkan Mujiono. 

Selain itu masyarakat kurang dilibatkan dalam prosesnya misalnya pembelanjaan 

bahkan memilih barang dengan kualitas yang bagus. Inilah yang melatarbelakangi 

ketua RT yang sering protes kepada Sutaji karena warga tidak diberikan akses 

dalam pembelajaan barang, disisi lain hal ini dapat diselesaikan dengan 

bagaimana kesepakatan yang terbentuk antar kedua aktor tersebut.  
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a. Distribusi kasus pengadaan barang dan jasa oleh oknum Prodamas 

Dalam analisis ini, dapat dilacak bagaimana aktor mengelola hubungan agar 

distribusi berjalan dengan lancar. Basis dari pada distribusi tersebut adalah dengan 

cara membentuk relasi yang kuat antara pemilik toko barang atau dengan aktor 

lain yang dikehendakinya demi mencapai tujuanya. Pandangan rasionalitas 

menjelaskan bahwa karena celah situasi ini aktor dapat memilih pilihan dalam 

satu set permainan yang dimainkan para aktor. Termasuk pada kasus ini adalah 

pilihan paling menguntungkan bagi Sutaji.  

Masyarakat mengungkapkan bahwa Sutaji mempunyai relasi yang kuat 

terhadap pemilik toko barang dan bangunan di Kota Kediri. Dilihat secara 

normatif, relasi yang dibentuk Sutaji merupakan hal yang wajar karena Sutaji 

yang bertanggungjawab atas pembelian barang dan menemani RT untuk survey ke 

toko sebelum pembelanjaan barang. Selain itu, relasi ini adalah bagian wewenang 

bagi Sutaji sebagai birokrat atau penanggungjawab pelaksanaan program yang 

harus dilaksanakan.  

Tetapi terdapat suatu titik dimana hal tersebut menjadi tidak wajar yaitu 

ketika Sutaji mengancam kepada pemilik toko jika keinginanya tidak dipenuhi. 

Keinginan tersebut berupa permintaan “jatah” atas segala uang sisa dari 

pembelanjaan barang ditoko tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh sala satu 

ketua RT 3 yaitu bapak Edy melalui wawanacara kepada penulis: 

“PPTK Itu seperti “malak” pihak tokonya. Ini kenyataan, bahkan kalau 

pihak tokonya tidak mau itu seakan akan mau diancam sama PPTK agar 

tahun berikutnya belanja Prodamas tidak beli disitu lagi jadi istilahnya dia 

minta bagian mbak. Sebenarnya bukan sisa mbak, karena saya kalo 

menganggarkan itu banyak, sampai dananya itu harus habis tidak tersisa 

sama sekali, jadi PPTK merasa tidak dapat bagian, akhirnya tidak berhasil 
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meminta ke RT ya dia minta ke toko. Saya bersedia jadi saksi, kalau perlu 

mbak adukan ke pemkot tidak apa apa, saya bersedia jadi saksi. Karena 

saya punya buktinya.77  

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh ketua RT 2 bapak Mujiono yang 

mengetahui permasalahan di RT nya, ketua RT menegaskan bahwa strategi 

relasi PPTK yang dibangun itu dapat diketahui dengan jelas. Tidak heran jika 

pemilik toko bangunan yang sudah menjadi langganan dalam pembelanjaan 

barang Prodamas mengetahui bagaimana cara bernegosiasi untuk mengambil 

keuntungan. Berikut wawancara penulis dengan Ketua RT 2 sebagai berikut : 

“PPTK itu pintar srateginya, kenal sama pemiliknya toko dan survey 

toko diseluruh kota kediri sebelum melakukan pembelanjaan. Jadi 

pemiliknya sudah hafal gerak geriknya PPTK kalau mau ambil keuntungan 

Prodamas itu. “78 

Impact dari permasalahan ini menjadi besar, ketika PPTK meminta uang 

ceperan secara paksa, maka yang terjadi adalah pengurangan kualitas pengadaan 

barang. Sehingga preferensi atas pengadaan barang yang berkualitas menjadi tidak 

terwujud. Seperti masalah pengadaan mebel meja kursi untuk rembug warga yang 

kemudian diungkapkan oleh ketua RT 3 Bapak Edy sebagai berikut: 

“Misalnya saja kalau pengadaan mebel meja kursi, itu ketika dianggarkan 

sekian di RAB misalnya 7 juta, tapi ketika PPTK meminta bagian berarti 

kan harus dikurangi anggaranya jadi bukan 7 juta lagi istilahnya 

kualitasnya menjadi turun, sehingga barang tersebut bisa jadi murah, 

hargannya turun dan kualitasnya juga jelek” 

 

Dan hal ini menjadi tanda penting bahwa manfaat Prodamas belum 

sepenuhnya dirasakan masyarakat diseluruh RT di RW 2. Pemerintah tidak bisa 

mengklaim bahwa Prodamas adalah program adopsi dari PNMP yang membawa 

 
77 Edy Surahmat. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 9 maret 2019. Transkrip wawancara. koleksi 

Pribadi 
78 Moch Mujiono. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin 12 maret 2019. Transkrip wawanacara. 

Koleksi pribadi 
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banyak manfaat di lingkungan RT. Karena masih banyak munculnya kasus 

penyelewengan oleh berbagai oknum yang memanfaatkan Prodamas.   

Selain pengadaan peralatan mebel seperti meja dan kursi, masyarakat juga 

mengungkapkan terkait pengadaan sepatu anak sekolah. Prodamas yang salah 

satunya mengembangkan pemberdayaan dibidang sosial yang terdiri dari 

pemberian fasilitas pendukung untuk pendidikan berupa sepatu, tas sekolah dan 

alat tulis lainya. Sutaji memberikan ancaman bahwa jika keinginanya tidak 

dipenuhi maka PPTK tidak akan mentrasnfer uang pembelanjaan tersebut dan 

akan memutuskan hubungan kepada pemilik toko sebagai pelanggan. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Edy selaku RT 3 yang mengatahui permasalahanya : 

“Saya juga pernah ditelfon sama pihak toko, waktu itu ada pengadaan 

barang sepatu anak sekolah mbak, itu pihak toko diancam sama PPTK 

kalau tidak dapat bagian dari dana itu maka PPTK tidak akan mentrasnfer 

uangnya dan tidak akan belanja lagi ke toko itu lagi. Sama pihak tokonya 

ya diberikan karena takut kehilangan pelanggan lagi. “79 

 

Analisis RCI, menggambarkan hal ini adalah konsikuensi dari suatu 

kebijakan yang tidak tertulis. Upaya aturan agar oknum tidak melakukan 

pemalakan sama sekali tidak buat oleh institusi. Sehingga hal ini memicu aktor 

bertindak diluar aturan. Dengan cara melakukan pemalakan kepada pemilik toko 

barang merupakan strategi yang sangat menguntungan untuk kepentingan 

individu.  

Strategi lain atau cara mempermudah dalam bertindak sesuai 

wewenangnya melalui kehendak Sutaji sendiri yaitu memaksakan kehendaknya 

untuk membelikan barang tanpa musyawarah dengan warga di RW 2. Hal ini 

 
79 Edy Surahmat. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 9 maret 2019. Transkrip wawancara. Koleksi 
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yang kemudian memicu konflik antara Sutaji dengan ketua RT di RW 2, 

meskipun begitu sempat tidak ada penyelesaian karena Sutaji tidak mau 

menyelesaikanya dengan cara kekeluargaan, justru menghindar dari masalah. 

Hal ini juga dibuktikan oleh wawancara oleh Bapak Edy ketua RT 3 sebagai 

berikut : 

“saya jadi RT disini 2 tahun ini mbak, waktu pertama itu barang dikirim 

terus sama PPTK tanpa persetujuan RT, saya tidak mau mbak, saya 

laporkan ke pak Lurah. Terus geger di kelurahan waktu itu tanggapanya pak 

lurah tidak ada, saya bingung saya harus lapor kemana. Waktu dulu tahun 

2017 tidak ada penyelesainnya, hilang dengan sendirinya mbak. Saya rasa 

mereka sudah “kongkalikong” punya kerjasama yang kuat. Karena saya 

lapor ini lapor itu tidak ada tindaklanjutnya, sama sekali tidak ditanggapi. 

Bahkan saya minta dipertemukan dengan PPTK agar permasalahan dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan juga tidak mau. Terus lurahnya diganti 

sekarang, alhamdulilkah lurah yang ini mau menanggapi mbak”.80 

 

Kasus-kasus yang terjadi dalam permasalahan pengadaan barang dan jasa 

ini bahkan sudah muncul sejak awal pelaksanaan Prodamas yaitu tahun 2016. 

Sutaji sebagai PPTK yang telah lama ditugaskan menjadi PPTK di kelurahan 

Sutaji sudah kenyang akan hasil yang dicapai dalam beberapa tahun berjalanya 

Prodamas. Bahkan pada tahun 2017 sempat terjadi konflik yang sama namun 

justru tidak adanya penyelesaian dan kasusnya hilang dengan sendirinya. Relasi 

kekuasaan yang dibentuk antar birokrat juga terlihat cukup stabil tapi tetap dapat 

menimbulkan resistensi oleh masyarakat itu sendiri.  

b. Konflik kepentingan antar aktor  

Preferensi yaitu sebuah hak, keinginan, kesukaan, prioritas dan 

kecenderungan yang dimiliki seseorang dalam meraih tujuanya. Preferensi juga 

dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika tidak antar aktor belum dapat 

 
80 ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

berkompromi dengan baik. Sistem pengadaan barang masih menjadi sorotan 

penting dalam dunia pemerintahan. Tidak heran jika kasus-kasus dugaan 

penyelewengan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia banyak juga dari 

kasus pengadaan barang. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk 

menggalakan berbagai sistem baru untuk pengadaan barang guna kepentingan 

reformasi untuk meningkatkan kualitas sistemnya.  

Dalam ranah Prodamas, program ini tidak lepas dari pengadaan barang, 

karena Prodamas merupakan program fasilitasi pemberdayaan masyarakat. 

Fasilitasi yang dimaksud yaitu segala fasilitas yang berupa barang/benda dan 

merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dilingkungan RT. Misalnya sound 

system untuk hajatan acara-acara keagamaan, tenda, karpet, alat-alat cangkul, alat-

alat memasak untuk pelatihan memasak ibu-ibu dan sebagainya. Barang-barang 

tersebut dapat dengan mudah dianggarkan begitu saja melalui rembug warga. Hal 

ini mendorong pemerintah untuk memberikan arahan terkait pengadaan barang 

salah satunya adalah masalah kualitas. Walikota kediri dalam pertemuanya 

dengan RT, mengatakan bahwa dalam pembelian barang Prodamas mewajibkan 

masyarakat untuk membeli barang yang kualitasnya bagus sehingga jika 

kualitasnya bagus manfaatnya juga semakin banyak. Hal ini dikeluhkan oleh 

Ketua RT 3 Bapak Edy melalui wawancara dengan peneliti: 

“Dulu PPTKnya pak sutaji itu waktu pembelanjaan barang terjadi udur-

uduran, mencari barang yang bagus itu maunya PPTK tidak boleh. RT tidak 

boleh memilih barang yang bagus, padahal waktu ada evaluasi ketemu pak 

walikota, pak abu bilang kalau beli barang ya harus yang bagus kualitasnya. 
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Harus yang terbaik dan sesuai anggaran. Tapi kenyataanya itu tidak boleh 

sama PPTK dengan alasan uangnya tidak cukuplah dan lain lain”81 

 

Terjadi baku hantam kepentingan antara kedua aktor yaitu Sutaji sebagai 

PPTK, Edy dan mujiono sebagai ketua RT. Rasionalitas dari keduanya terjadi 

ketika misalnya Sutaji lebih memilih untuk menganggarkan barang yang sesuai 

dengan kebutuhan warga saja. Dengan celah lain bahwa ketika uang dana tersebut 

sisa, maka itu bisa jadi diambil sebagai keuntungan pribadi. 

 Namun kepentingan RT berkata lain, RT berusaha memanfaatkan program 

ini dengan sebaik mungkin yaitu menginginkan barang dengan kualitas yang 

bagus. Tetapi untuk mendapatkan kualitas barang tersebut juga banyak peluang 

karena dana Prodamas yang masih sisa misalnya. Selain itu, PPTK di RW 2 

mengungkapkan bahwa monitoring yang dilakukan lembaga pemkot itu kurang 

maksimal, bahkan terkait pemeriksaan barang hibah ke warga itu tidak ada sama 

sekali. Hal ini dibuktikan dari wawancara penulis dengan Bapak Heru selaku 

PPTK kelurahan Ngronggo sebagai berikut: 

“Masalah pemeliharaan barang itu memang ranah RT. Biasanya yang 

diperiksa bolak balik itu pasti pengadaan barang, tetapi ketika barang 

sudah dihibahkan ke warga itu jarang sekali diperiksa. Harusnya ada itu 

pemeriksaan atas pengadaan barang, harusnya tim monitoring dari 

pemerintah kota dan kelurahan tapi memang tidak sempat hampir tidak 

ada. Makanya pengawasan itu mengandalkan warga ,kalau ada laporan ya 

akan ditindaklanjuti kalau tidak ada kan bisa diselewengkan begitu saja.”82 

 

Ketika monitoring atau aturan yang tidak bisa ditegakkan muncul secara 

berlahan maka akan menjadi peluang dari masyarakat untuk memanfaatkan 

barang hibah. Di dukung dengan tidak adanya pemeriksaan barang, meskipun 

 
81 Edy Surahmat. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin, 9 Maret 2019, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi 
82 Heru Sugiarto. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 13 Maret 2019. Transkrip wawanacara, 
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barang tersebut atas nama masyarakat tetapi yang membawa barang sepenuhnya 

adalah individu. Sehingga ini menjadi kontra dalam pandangan birokrat yang juga 

didefiniskan sebagai negara yang memegang kendali untuk mengatur.   

Banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Prodamas juga harus 

diperhatikan oleh pemerintah bukan hanya sebagai catatan evaluasi tetapi juga 

memberantas oknum-oknum yang banyak mengambil keuntungan dalam 

pelaksanaanya. Misalnya selain menerapakan aturan juga mengubah budaya 

mereka menjadi budaya yang bersih dari koorporasi ataupun kerjasama yang yang 

dapat memicu konflik kepentingan.  

Dari sudut pandang birokrat atas kasus ini dianggap sebagai suatu hal yang 

lumrah atau biasa. Dari kebiasaan-kebiasaan ini kemudian muncul kasus-kasus 

yang terjadi, bagi birokrat cara atau strategi yang tidak terbuka itu adalah jalan 

satu-satunya untuk memprioritaskan kepentingan mereka. Tetapi biokrat ketika 

tidak memilik keterbukaan atas publik dapat dikatakan birokrat adalah oknum 

dalam Prodamas karena masyarakat diluar tidak tahu seberapa besar keuntungan 

yang didapatkan dari adanya Prodamas ini. Bahkan PPTK Kelurahan Ngronggo 

mengemukakan bahwa semua PPTK pasti akan melakukan hal yang sama yaitu 

“mencari keuntungan” tanpa di floorkan atau disampaikan ke masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan PPTK  Heru Sugiarto dalam wawanacara kepada 

penulis sebagai berikut: 

“Ada banyak dan wajar saja mbak, hampir semua PPTK pasti istilahnya 

selintutan karena ya itu tadi kurangnya komunikasi dan kepercayaan satu 

sama lain. Saya pernah di kritik dan dilaporkan lurah mbak. Hanya karena 

saya bilang “kalau dana Prodamas itu ada sisa dan itu dimasukan ke uang 

produksi, uang produksi itu maksudnya uang bensin PPTK, uang makan itu 

termasuk include di tulis di RAB dapat dimasukkan kebiaya yang lain. Itu 
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saya di protes sampai dilaporkan lurah, kebetulan si warga ini tau mengenai 

pengelolaan keuangan dan menjabat sebagai PPTK juga dikelurahan lainya. 

Saya dilaporkan mbak dan langsung ditegur oleh pak lurah” 83 

Jika PPTK mengakui bahwa seluruh PPTK yang concern dalam Prodamas 

semua mengambil keuntungan dari adanya program pemberdayaan ini, lalu berapa 

banyak keuntungan yang didapatkan. Dapat kita telaah, setiap 1 orang PPTK 

mendampingi 10 hingga 12 RT di wilayahnya, lalu berapa jumlah ceperan jika 

terdapat 12 RT yang dikelolanya? padahal birokrat kelurahan sudah dianggarkan 

honor sendiri diluar Prodamas. Hal ini menjadi poin kritis bahwa permasalahan ini 

menjadi permasalahan yang tidak akan ada habisnya jika tidak ditindaklanjuti.  

Pasalnya solusi yang kemudian diberikan dalam penanganan kasus ini yaitu 

hanya melalui pendekatan preventif. Artinya PPTK yang terlibat kasus seperti 

Sutaji hanya di recycle atau ditempatkan di RW yang berbeda sehingga masih bisa 

mengulangi perbuatanya. Hal ini sama saja jika hukuman tersebut tidak 

menjadikan oknum PPTK jera atas perbuatanya. Terlebih lagi, jika PPTK 

mempunyai relasi kekuasaan yang kuat di kelurahan justru cenderung terdapat 

aktor yang menutupi kasus-kasus tersebut.   

Para aktor dalam Prodamas ini berlomba-lomba menyuarakan kepentingan 

mereka, meskipun terdapat PPTK yang akhirnya mengakui bahwa hal tersebut 

menjadi hal yang biasa dan budaya bagi para birokrat di lembaga tersebut. Namun 

tidak semua aktor termasuk masyarakat menerima budaya tersebut, bahkan dapat 

dianalisis masyarakat tidak sepantasnya mengetahui hal tersebut karena korupsi 

merupakan budaya yang tidak bisa dibenarkan. Korupsi merupakan “toxic” atau 

 
83 Heru Sugiarto. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin.13 Maret 2019. Transkrip wawanacara. 
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racun yang dapat melahirkan kekuasaan-kekuasaan baru bagi pejabat negara. Dari 

masalah ini, masyarakat sudah lebih banyak belajar “permainan” yang dilakukan 

PPTK untuk mengelola dana Prodamas ini. Hal ini dibuktikan dari wawancara 

PPTK bapak Heru dengan penulis sebagai berikut: 

“Jadi bagi RT tidak boleh, dana Prodamas itu tidak boleh ada sisa. saya kan 

niatnya terbuka mbak. Hal seperti itu wajar dilakukan ASN yang lain, pasti 

minta uang bensin istilahnya kan seperti itu. Dan terkadang mbak, kalau 

PPTK itu terlalu terbuka kadang bisa dimanfaatkan RT juga. Makanya kalau 

ada PPTK yang tidak terbuka itu wajar karena RT juga mencari keuntungan 

dari dana Prodamas”.84 

 

Bagi warga yang mengetahui tentang permasalahan ini, masyarakat tidak 

setuju bahwa uang Prodamas itu dialokasikan untuk PPTK dengan dalih untuk 

uang produksi/uang bensin. Masyarakat merasa PPTK sudah dianggarkan honor 

sendiri untuk Prodamas. Dan hal ini dianggap sebagai bentuk korupsi kecil 

ditingkat RT karena masyarakat banyak yang dibatasi hak-hak nya. Padahal disisi 

lain 50 juta per RT ini untuk pembangunan dilingkungan RT sehingga semua 

alokasi dana sudah menjadi hak untuk penerima hibah.  

Sudut pandang PPTK menjelaskan, bahwa hal yang dilakukan Sutaji ini 

sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan RT dan PPTK. Heru Sugiarto 

beranggapan bahwa dalam lingkup RT juga terdapat RT yang “nakal” atau 

berusaha mencari keuntungan juga. Namun kemudian, Edy sebagai ketua RT 03 

menampik keras atas tuduhan tersebut. Menurut Edy, RT tidak mempunyai hak 

atas pengelolaan keuangan Prodamas sehingga RT tidak bisa mengalihkan dana 

untuk keuntungan pribadi, karena RT adalah bentuk perwakilan dari masyarakat. 
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Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan ketua RT 3 yaitu 

bapak Edy sebagai berikut : 

“Begini mbak, sekarang kan uang yang bawa Sutaji terus caranya RT untuk 

berbuat nakal itu bagaimana, RT saja tidak tahu wujud uangnya seperti apa. 

Misalnya saja belanja barang, kan dari RT cuma menang memilih barang 

saja, untuk uangnya yang mentransfer ke toko ya si Sutaji (PPTK). Jadi 

tidak ada penyelewengan dari RT itu tidak bisa”.85 

Dari kasus ini, dapat dianalisis lebih mendalam bahwa PPTK belum bisa 

menjadi leading sector yang baik bagi masyarakat di RW 2. Birokrat 

melaksanakan tugas secara normatif saja seperti sudah bisa melayani tetapi belum 

bisa memberikan arahan serta solusi atas permasalahan dilingkungan RT yang 

mereka hendle di Prodamas. Solusi dari kasus ini seharusnya adalah dengan 

melakukan pertemuan antara kedua belah pihak untuk sama sama menyelesaikan 

dan memperkuat basis aturan atas kesepakatan-kesepakatan yang disepakati 

bersama. 

5.2.2  Permasalahan Prodamas pada pembangunan Infrastruktur di RW 2  

Dana Prodamas 60 % dianggarkan untuk perbaikan infrastruktur masyarakat 

misalnya kegiatan pembangunan pavingisasi, pembuatan saluran air/gorong-

gorong dan biopori merupakan aspek penting dalam Prodamas. Dalam bidang 

pembangunan infrastruktur ini juga masih terdapat beberapa penyimpangan yang 

dilakukan oleh Sutaji selaku PPTK. Bahkan permasalahan ini mempunyai 

implikasi besar terhadap relasi yang melibatkan pendamping Prodamas. Melalui 

kasus ini juga dapat dianalisis hubungan antara PPTK (Sutaji) dengan 
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pendamping Prodamas (Bela) seperti agen dan principle atau atasan dengan 

bawahan.  

a. Distribusi pada kasus pembangunan Infrastruktur  

Dalam kasus ini aktor berusaha mencari cara atau pendistribusian yang 

dikendakinya supaya dapat mengarah pada tujuan yang dingin capai. Penulis 

mencontohkan salah satu strategi yang menyimpang tetapi dianggap sebagai cara 

yang mudah dimanipulasi oleh oknum. Misalnya kwitansi dalam SPJ yang kerap 

tidak diberikan kepada ketua RT atau justru diberikan tetapi dapat dimanipulasi. 

Hal ini juga dialami oleh salah satu ketua RT bernama Edy yang mengaku tidak 

diberikan kwitansi. Pada kasus ini Edy merasa tidak diberikan kwitansi oleh Sutaji 

dan Sutaji justru menyuruhnya untuk meminta kwitansi di toko bangunan. 

Tindakan Sutaji ini menyulut emosi warga sekitar, bahwa seringkali PPTK tidak 

bisa menganyomi kemauan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan wawnacara 

bersama ketua RT 3 oleh peneliti sebagai berikut : 

 “Dulu di RT 3 ini mbak, membangun saluran air berukuran 35 meter masih 

dapat 30 meter itu di Stop sama PPTK ,saya hitung itu sisa uangnya masih 

banyak mbak sekitar Rp.1.500.000. Itu saya minta tidak boleh, akhirnya 

geger dengan warga sini, PPTK tetap tidak mau ngasih uang sisanya 

kemudian saya minta kwitansi, kok saya disuruh minta ke toko bangunan 

kan harusnya PPTK yang bawa”86 

RT dengan tegas melalukan penolakan terhadap barang yang tidak sesuai 

dengan keinginan mereka. Pada tahun 2018, RT di RW ini sudah mulai untuk 

bertindak tegas dan memahami permainan dari oknum PPTK tersebut, hal ini 

berbeda dengan diawal tahun Prodamas berjalan. Banyak masyarakat yang kurang 

 
86 Edy Surahmat. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin .9 maret 2019. Transkrip wawancara. Koleksi 
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akan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan Prodamas, meskipun 

sosialisasi sudah dilakukan. 

Dampak yang terjadi permasalahan Prodamas ini, berujung pada 

ketidakpercayaan RT terhadap PPTK. Bahkan hal ini menjadi stereotip besar 

bahwa Prodamas merupakan bentuk korupsi kecil baru ditingkat RT. Bukan hanya 

itu, warga merasa diedukasi untuk melakukan cara-cara penyelewengan tersebut. 

Padahal dunia kerja masyarakat berbeda dengan birokrat di kelurahan, jika 

pemerintah sebagai pemegang kendali atas segala progam yang telah dicanangkan 

pemerintah seharusnya memberikan arahan yang jelas dan menjadi contoh 

birokrat yang baik, bersih dan bebas korupsi serta nepotisme di masyarakat. 

Peneliti menyoroti kalimat-kalimat kecil yang diucapkan para RT di RW 2 “Ya 

kita intinya diajarin pinter lah istilahnya (korupsi kecil)”. Hal ini menjadikan 

penyelewengan kekuasaan dan korupsi kecil itu menjadi hal yang lumrah untuk 

diketahui semua orang.   

b. Konflik dan tindakan penyimpangan PPTK terhadap masyarakat  

Permasalahan tersebut terletak pada ketidaksinkronan PPTK dengan RT 

selaku penerima hibah. Banyak pengakuan masyarakat bahwa Sutaji selalu 

meminta uang bensin atau uang produksi (biaya operasional) dengan jumlah lebih 

banyak. Bagi RT yang mau berafiliasi maka mereka akan menyetujui hal tersebut, 

dan dapat sama sama mengambil keuntungan. Tetapi bagi RT yang mempunyai 

preferensi sendiri mereka memilih untuk cek-cok dan mempertahankan 

preferensinya masing-masing baik untuk mengantisipasi korupsi kecil ditingkat 

RT ataupun mereka dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak dari PPTK. 
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Hal ini diungkap oleh Bapak Mujiono selaku ketua RT 2 yang mengetaui konflik 

tersebut : 

“Saya sering geger sama Sutaji mbak, karena Sutaji semaunya sendiri tidak 

mau mengarahkan dan memberi solusi justru mengambil banyak 

keuntungan dari dana Prodamas”87 

 

Dalam Pelaksanaanya, masyarakat merasa Sutaji tidak dapat mengarahkan 

dengan baik jika terdapat permasalahan dilapangan tetapi justru memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk meraih banyak keuntungan. Hal ini terjadi dalam 

kegiatan pembangunan infrastruktur di RT 2 RW. Berikut wawancara penulis dari 

informan kunci yaitu ketua RT 2 : 

“Masalahnya pembangunan drainase/saluran air, di SPJnya kok volumenya 

37 meter sedangkan sebenarnya volume itu 56 meter di RAB yang saya 

bawa dan sudah saya hitung bersama warga dan pendamping.  

Pembangunan saluran air ini masih sampai 39 meter tiba tiba kok di stop 

sama Sutaji ,padahal kan ukuranya 56 meter” 

 

Dari pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan antara 

perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Hal-hal tersebut berdasarkan studi 

literatur penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis ini hampir 

sama. Hasilnya masih banyak perencanaan kegiatan Prodamas tidak sinkron 

dengan kesepakatan bersama warga. Misalnya saja di RT 2 ini ketika semua 

aktor bersepakat untuk melakukan pembangunan drainase, masyarakat 

menemukan adanya ketidaksikronan. Seperti pembangunan drainase dengan 

volume 56 meter dan telah membelanjakan material sesuai volume tersebut 

ketika dicek dalam RAB yang dibawa Sutaji itu berbeda.  

 
87 Moch Mujiono. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin.  12 Maret 2019. Transkrip wawanacara. 
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Sutaji mengklaim bahwa volume yang disepakati  tidak sebanyak itu, 

sehingga Sutaji memutuskan untuk memberhentikan pembangunan saluran air 

tersebut. Namun warga menolak, karena materialnya masih sisa dan cukup untuk 

56 meter. Dana sisa Prodamas tertulis Rp.2.300.000 yang rencanya akan dibuat 

untuk melanjutkan pembangunan fisik dilingkungan RT namun Sutaji tidak 

setuju, dan meminta uang tersebut beserta material-material seperi pasir dan 

semen dikembalikan ke Bappeda atau kelurahan. Dari permasalahan ini muncul 

konflik antara Sutaji dengan warga di RT 2. Mengutip dari hasil wawancara 

penulis dengan Bapak Mujiono ketua RT 2 : 

“PPTK mintak sisa materialnya dikembalikan, ya saya bingung mbak, 

PPTK minta materialnya dikembalikan ke Bappeda, masak bappeda mau 

mengangkat material material sisa ini,kok tidak logis”  88  

 

Hal ini selain menjadi permasalahan hubungan kedua aktor juga dapat 

menjadi permasalahan preferensi antar aktor yang saling berdekaatan dalam 

pelaksanaanya. Dalam penyelesaianya dilapangan, banyak kemudian lembaga 

diatas kelurahan seperti Bappeda ikut memberikan solusi dan menanggapi 

permasalahan ketidaksinkronan ini dengan melakukan negosiasi-negosiasi antar 

lembaga agar program dapat terlaksana dan sesuai dengan tujuan yang telah 

disepakati bersama. 

Kemudian ketua RT menghubungi Subagyo ketua LPMK Ngronggo guna 

meminta saran agar kasus seperti ini dapat diatasi kelurahan dan ditanggapi oleh 

Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan. LPMK juga merupakan 

lembaga yang sangat dibutuhkan peranya untuk mendampingi RT ketika 
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hubungan RT dengan kelurahan kurang baik. Kemudian Sutaji sendiri mencari 

jalan tengah untuk berkomunikasi dengan Erwin pegawai Bappeda terkait 

permasalahan di RT 2 ini. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Mujiono: 

“Ya saya langsung ke perangkat kelurahan, saya sharing skarena tidak bisa 

mengambil keputusan sendiri, saya minta saran ke pak Subagyo dan saya 

ceritakan semua. Uangnya ini masih sisa Rp2.300.000 di PPTK, materialnya 

juga masih sisa, pembangunan ini masih sampai 39 meter kok di stop 

padahal kan ukuranya 56 meter. Akhirnya pak Subagyo dari LPMK 

mengubungi pegawai Bappeda.”89 

 

Dalam kasus ini, Erwin merespon permasalahan yang terjadi di RT 2 

melalui Subagyo. Dalam menanggapi kasus ini Erwin memperbolehkan untuk 

melanjutkan pembangunan dikarenakan bahan material untuk pembangunan 

drainase ini masih cukup untuk dilanjutkan kembali. Namun Erwin menyarankan 

untuk tidak memberitahukan ke Sutaji bahwa terdapat “dana sisa” karena 

jumlahnya sangat sedikit. Kecuali sisa dana tersebut nominalnya besar mencapai 

10 juta maka itu kemudian masuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yaitu 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. 

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Mujiono Ketua RT 2 : 

“Diperbolehkan untuk lanjut pembangunanya, asalkan tidak boleh bilang ke 

Sutaji kalau itu sisa. Jadi penyelesainya kita swadya masyarakat, masyarakat 

kita mau membangun bersama-sama gotong royong tanpa dibayar asalkan 

pembangunanya ini selesai sesuai dengan ukuran yang disepakati. “90 

 

Dalam Prodamas ini Sutaji dan masyarakat menjadi aktor yang banyak 

melakukan interaksi, sehingga peluang munculnya konflik seperti kasus ini 

menjadi lebih besar. Berdasarkan informasi dari informan, ketua RT 2 ini 

melakukan banyak negosiasi dengan cara meminta bukti surat persetujuan yang 
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ditandatangani Sutaji dan Mujiono yang diserahkan ke Bappeda sebagai bukti 

pengembalian uang sisa dana Prodamas namun Sutaji tidak sepakat dengan cara 

tersebut. Padahal pentingnya surat persetujuan antara kedua belah pihak ini 

menjadi dibutuhkan, karena hitam diatas putih dapat setidaknya menjadi bukti 

untuk penyelesaian masalah. Hal ini dibuktikan dari wawancara penulis kepada 

bapak Mujiono : 

“PPTK menghubungi saya, saya bilang kalau masalah sudah selesai dibantu 

Pak Subagyo dan Pak Erwin, pembangunan akan tetap dilanjutkan dari 

swadaya masyarakat, dikerjakan bareng bareng. tetapi PPTK tetap tidak 

mau. Sutaji tetap ngeyel minta materialnya dikembalikan ke bappeda. 

Akhirnya saya tegaskan, ya pak saya akan kembalikan sisa sisa ini ke 

Bappeda asalkan ada surat persetujuan dan tandatangan RT dan PPTK 

sebagai bukti. Terus Sutaji tidak mau buat surat surat persetujuan semacam 

itu, padahal sisa Rp 2.300.000 itu rencana saya minta untuk melanjutkan 

pembangunan karena sisa material seperti semen dam pasir itu masih ada, 

tetapi Sutaji tetap ngotot pengen mengambil uang sisa semuanya.”91 

  

Dari adanya masalah ini, membuat membuat komunikasi antara Sutaji 

dengan seluruh ketua RT di RW 02 menjadi terganggu karena perbedaan 

kepentingan dari masing-masing aktor tersebut secara jelas ditegaskan oleh narasi 

wawancara diatas. Biaya  operasional yang biasa disebut uang produksi atau uang 

bensin yang diartikan ceperan, celah ini biasa digunakan birokrat di pemerintahan 

daerah sebagai tanda balas budi apa yang telah mereka bantu kepada warga. Hal 

ini harus dikritisi sejelas mungkin, karena biaya operasional sendiri sudah 

dianggarkan diluar Prodamas tetapi kenyataanya masih terdapat PPTK yang 

melenceng dari tugas dan perannya.  

Kasus lainya seperti misalnya kasus yang ada di RT 1 yang diketuai oleh 

Bapak Roslan. Terdapat kurang lebih satu truk pasir yang diambil oleh Sutaji 
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untuk diambil paksa dengan dalih harus dikembalikan sisa material Prodamas ke 

kelurahan. Tetapi Roslan memilih untuk diam dan tidak membesarkan masalah 

karena merasa Sutaji sudah membantu dalam pelaksanaanpProdamas di 

lingkunganya. Berikut wawanacara bersama Bapak Roslan sebagai berikut: 

“Saya pasrah mbak, pernah satu truk pasir dan sisa sisa material lainya itu 

diangkat semua ke Rumahnya pak Sutaji (PPTK), ya saya tidak mau ada 

perselisihan atau konflik macam-macam makanya saya serahkan semualah 

maunya seperti apa nanti daripada geger satu RW karena saya tahu di RT 

RT lain seperti RT nya Pak Edy sama Pak Mujiono itu juga terdapat 

masalah”92 

 

Kasus-kasus seperti ini marak terjadi dalam Prodamas, berdasarkan hasil 

penelitian ini penulis menulusuri dan melacak bahwa latarbelakang Sutaji sebagai 

orang terpandang dan mempunyai pengaruh besar dikelurahan juga sebagai 

“juragan” kos-kosan. Sehingga masyarakat menyangkut pautkan kegiatan 

pemalakan material proyek tersebut karena untuk kepentingan individu atau 

membangun usaha kos-kosan. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara 

penulis dengan Mujiono ketua RT 2 sebagai berikut: 

“sudah jadi rahasia umum mbak, kalau minta sisa semen, pasir dan 

sebagainya itu buat bangun kos-kosan, kan dia juragan kos kosan dan 

masyarakat sudah mengetahui itu semua.”93 

 

Banyak sekali penyelewengan kekuasan yang terjadi pada Prodamas, tetapi 

yang perlu menjadi sorotan analisis itu bukan hanya dari aktor-aktornya yang 

seolah-olah mencari justifikasi atas siapa yang bersalah dan siapa yang benar. 

Perlu diketahui bahwa titik permasalahan bukan selalu ada pada sumber daya 

manusia tetapi bagaimana sistem yang berlaku didalamnya. Sistem adalah jalan 

 
92 Roslan marianto. Wawancara oleh Diah ayu fajrin .18 maret 2019. Transkrip wawancara. 
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berfikir kebijakan, jika jalanya sudah tidak jelas arahnya maka kebijakan juga 

tidak akan tepat sasaran.  

b. Hubungan Agent -Principle 

Adanya keterlibatan yang kuat dari masing-masing aktor dalam 

memenangkan kepentingan mereka tentu menjadi hal menarik. Bahkan ditemukan 

dalam hasil penelitian koneksi yang terjalin bukan hanya antar PPTK dengan RT 

tetapi juga sudah melibatkan aktor lain seperti para pendamping Prodamas. Relasi 

ini seperti model hubungan agen-prinsipal atau hubungan atasan dengan bawahan 

atau misalnya hubungan bos dengan anak buah.  

 Pendamping Prodamas dengan nama Bella merupakan pendamping di RW 

2 mempunyai tugas untuk mendampingi RT dalam membuat RAB proyek, 

menggambarkan detail pembangunanya seperti apa, sehingga diharapkan 

pendamping juga menyerap aspirasi warga sekitar. Hal ini juga menyita perhatian 

masyarakat bahwa pendamping Prodamas dalam proses pembuatan RAB selalu 

menuruti permintaan Sutaji dari pada warga. Selain itu, dalam penulisan RAB itu 

tidak sesuai dengan perhitungan yang telah dibuat warga dengan Sutaji. Berikut 

wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Edy ketua RT3 sebagai informan kunci 

yang mengetahui permasalahan tersebut:  

“Bela itu juga sempat tak gegeri mbak, karna dia kalau membuat RAB itu 

menuruti permintaan Sutaji, harusnya kan menuruti permintaan warga 

bukan Sutaji. Lalu saya adukan ke pak lurah terus bela dimarahi pak lurah, 

bela ganti marah marah ke saya. masalahnya sudah diukur membuat 

gorong gorong itu 35 meter tetapi  di RAB nya ditulis 28 meter. Ya saya 

tegas, saya suruh bela ngecek ke lokasi, duitnya masih apa tidak, berani 

terbuka apa tidak. Masak 16 juta cuman jadi 28 meter, jangan dikira saya 

tidak tau, saya juga melibatkan banyak pihak untuk mengitungnya”.94  
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Analisis RCI menggambarkan bahwa hubungan yang terjadi antara Bela 

dengan Sutaji itu layaknya hubungan atasan dengan bawahan. Seperti agen yang 

harus mematuhi segala aturan yang diberikan oleh prinsipal. Dari banyaknya 

kasus atas pengukuran pembangunan fisik/infrastruktur seperti saluran air, resapan 

biopori dan lain lain yang tidak sesuai dengan permintaan warga itu disebabkan 

karena tidak adanya peran/controlling dari dinas PUPR. Disisi lain dinas PUPR 

tidak bisa melakukan monitoring karena sudah menjadi wewenang kelurahan 

untuk mengurus pelaksanaan Prodamas.  

Tidak adanya peran dinas PUPR untuk melakukan controlling dilokasi RT 

itu juga menjadi masalah karena tidak sepenuhnya para pendamping itu pro 

dengan warga.  Hal ini juga tercantum dalam perwali No 2 tahun 2017 bahwa 

pendamping Prodamas dipilih dan direkrut sendiri oleh lembaga kelurahan 

sehingga relasi yang terjalin menjadi sangat kuat.  

Terlebih lagi ketika masalah dalam kasus seperti ini tidak dibawa pada 

evaluasi pemerintah. Bahkan tidak ada satupun yang berani berbicara didepan 

walikota kediri beserta jajaranya ketika dalam agenda evalusi Prodamas. Aktor 

dalam menjalankan fungsinya terutama menentukan preferensi tentu harus banyak 

mencari banyak informasi, namun dalam kasus ini ketidaktahuan lembaga yang 

lain itu karena sangat sedikit informasi yang masuk dalam kajian evaluasi 

program. Ketika tidak ada satupun aktor yang berani mengangkat isu ini 

dihadapan pemangku kepentingan seperti walikota kediri dan jajaranya maka yang 

terjadi adalah hak-hak yang seharusnya masyarakat dapatkan itu dibatasi oleh 

benteng pertahanan aktor lainya.  
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c. Evaluasi sebagai agenda formalitas  

Perlu diketahui, pemerintah juga mempunyai program bernama KOPI 

TAHU, yaitu forum evaluasi dari semua program pemerintah dimana dalam forum 

ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari semua SKPD 

dan walikota selaku penasehat Prodamas juga ikut menghadiri acara tersebut. 

Namun dalam pelaksanaanya, tidak ada satupun yang memberanikan diri untuk 

membicarakan kasus-kasus dalam Prodamas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Edy selaku ketua RT 3 sebagai berikut: 

“Kan disini ada programnya KOPI TAHU ya satu tahun sekali, itu semua 

jajaran pemerintah, kepala dinas seluruh kota kediri diundang semua, kalau 

disini bertempat di rumahnya Pak Edy RT 6 dulu. Tapi saat acara itu tidak 

berani ada satupun yang membahas masalah-masalah Prodamas. Justru yang 

dibahas tentang PKH dari dinas sosial itu. Tidak ada satupun yang bertanya 

tentang Prodamas, padahal penyelewengan Prodamas itu banyak.”95 

 

Masyarakat mengakui bahwa semua RT di RW 2 ini mengalami hal yang 

serupa, yaitu pilihan-pilihan mereka dibatasi dan seolah olah program 

pemberdayaan ini benar-benar dikendalikan oleh kelurahan. Selain tidak adanya 

aktor dari masyarakat yang angkat bicara, peneliti belum menemukan adanya 

keterlibatan LSM di dalam kasus ini. Sehingga perlu dikaji lebih dalam bahwa 

dengan tidak adanya LSM itu menjadi susah untuk menyelesaiakan masalah-

masalah dalam Prodamas. Hal ini dikemukakan oleh ketua ketua RT 3 Bapak 

Edy dari wawanacara kepada penulis sebagai berikut : 

“Tidak hanya RT sini saja mbak, intinya semua RT yang dipegang Sutaji 

ini banyak yang komplain. Sutaji ini banyak meminta uang uang sisa dari 

dana Prodamas. Kemudian kami akhirnya satu RW sepakat untuk meminta 

 
95 ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

pergantian Sutaji ke kelurahan, disini tidak ada keterlibatan LSM sama 

sekali jadi kita penyelesaianya berembug dirumah pak RW.”96 

 

Meskipun tidak adanya LSM yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini 

tetapi RT sudah mulai belajar memahami bagaimana permainan yang dilakukan 

Sutaji dalam pelaksanaan Prodamas. Dari sini RT yang sebelumnya tidak 

mengetahui sekarang menjadi mengetahui dan belajar dari oknum-oknum yang 

tidak bertanggungjawab. Sehingga dapat dikatakan, masyarakat telah berusaha 

melakukan “defense” dengan cara mengungkapkan serta melakukan konsolidasi 

dengan RT-RT yang lain.  

5.2.3 Permasalahan dalam kebijakan bantuan sosial Prodamas 

Prodamas merupakan program pemberdayaan dimana 20 % anggaran 

diperuntukan untuk dana bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial 

tersebut meliputi kebutuhan pokok seperti sembako, minyak, gula dan pemenuhan 

gizi untuk manula seperti susu. Selain itu pemerintah juga membantu fasilitas 

pendidikan berupa sepatu sekolah, alat-alat tulis, tas dan sebagainya untuk siswa-

siswi yang membutuhkan. Hal ini juga didasari bahwa arah dari tujuan Prodamas 

ini adalah untuk mengurangi masalah kemiskinan di perkotaan. 

Lalu siapakah yang disebut masyarakat miskin dalam konteks Prodamas ini. 

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan, bahwa pemerintah kesulitan dalam 

memetakan masyarakat yang dianggap masuk kategori kurang mampu. Sehingga 

dalam kebijakan ini menimbulkan kontroversi yaitu masyarakat merasa semua 

membutuhkan bantuan. Hampir satu periode berjalanya Prodamas, bantuan sosial 
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Prodamas terpaksa disamaratakan karena penolakan masyarakat yang dianggap 

tidak adil. 

Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaanya masih bertujuan pragmatis, 

artinya tujuan Prodamas adalah harus terlaksana lebih dulu sedangkan 

permasalahan lain dikesampingkan. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bansos 

yang tidak didukung dengan data pemerintah pusat dari kementrian sosial. Hal ini 

dibuktikan dari wawanacara penulis kepada bapak Heru selaku PPTK : 

“bansos boleh dilaksanakan maksimal 250 ribu. Per Item/per paket dan 

itu tidak ada di perwali. Jadi hal hal seperti itu dari kesepakatan. Kalau yang 

dulu selama RT nya menggangap tidak mampu ya akan dikasih bansos, 

kalau sekarang tidak, tidak sesuai dilapangan. Banyak yang iri dengan 

tetangga dilingkungan RT. kalau misal yang dapat bansos hanya 10 KK ya 

akhirnya dibagi rata. Karena itu tadi masyarakat banyak yang protes, merasa 

dia juga ikut tidak mampu. Padahal mampu tetapi berlaga tidak mampu, 

kalau tidak dapat bansos protes dan marah-marah. Kalau Prodamas ini 

rawanya memang di bansos mbak. Kalau di infrastruktur saya anggap 

gampang, karena itu sesuai kesepakatan”97 

 

Ketika pemerintah belum bisa menegakkan aturan atas segala permasalahan 

yang ada dilapangan maka hal yang terjadi adalah banyaknya negoisasi yang 

terjadi antar aktor. Pemerintah menganggap jika pembangunan bidang 

infrastruktur adalah pekerjaan yang mudah dilaksanakan dan terukur karena 

adanya bentuk fisik, namun akan tetapi pembangunan dibidang sosial sulit untuk 

diukur sehingga seringkali hasilnya terlihat ambigu. Hal ini sesuai dengan 

wawancara penulis dengan Bapak heru selaku PPTK sebagai berikut : 

“Infrastruktur tinggal kesepakatanya bagaimana, kami melayani, maunya 

bagaimana, bentuknya seperti apa, berapa tukangnya, itu tinggal komunikasi 

saja, tapi kalau bansos itu panjang masalahnya. Pola pikirnya itu berbeda, 

 
97 Heru Sugiarto. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 13 Maret 2019. Transkrip Wawancara. 
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banyak warga yang iri atau tidak ikhlas lihat tetangganya dapat bansos, ada 

yang pensiunan PNS tetapi janda itu juga protes,minta bantuan”.98 

 

Banyak pula hal-hal yang dilaksanakan diluar perwali karena dasar hukum 

yang buat juga tidak relevan dimata masyarakat. Hal ini dapat menjadi telaah 

penting bahwa bantuan sosial kemasyarakatan menjadi rawan, artinya tidak tepat 

sasaran. Inilah yang disebut preferensi setiap aktor berbeda-beda, padahal dalam 

teori dijelaskan bahwa institusi menyediakan seperangkat aturan yang disepakati 

yang memetakan preferensi ke dalam keputusan. Dari perspektif rasionalitas 

institusi menyediakan sarana yang stabil untuk menentukan pilihan dalam 

lingkungan politik yang banyak diperdebatkan.  

a. Pemerintah mewujudkan preferensi melalui Basis Data Terpadu (BDT) 

Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan pada tahun 2019 bahwa 

pemberian bansos Prodamas harus mengacu pada basis data terpadu (BDT). BDT 

yaitu data yang diluncurkan dari kementrian sosial berupa sistem data elektronik 

berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi 

dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan hal ini telah 

tercantum dalam permensos 10 tahun 2016 pasal 1. BDT diperoleh dari hasil 

PPLS 2011 yang telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional 

maupun daerah. Dengan BDT jumlah dan sasaran penerima manfaat program 

dapat dianalisis sejak awal perencanaan program.  

 
98 Heru Sugiarto. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 13 Maret 2019. Transkrip wawancara. Koleksi 
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Meskipun BDT sudah dirilis dari tahun 2016 oleh kemensos, namun akan 

tetapi Prodamas baru menerapkanya 2019 hal ini menunjukkan bahwa memang 

terjadi gejolak politik dimasyarakat sehingga muncul adanya diskresi. Namun 

tanggapan berbeda hadir dimasyarakat, terdapat salah satu RT yang dengan 

adanya BDT tidak mau menganggarkan bansos dari Prodamas. Mereka merasa 

takut bila mana terjadi protes besar dari warga sekitar, hal ini terjadi di RT 3 

bahwa justru dengan BDT itu dianggap lebih tidak adil dan tidak merata. Hal ini 

dibuktikan dengan wawancara penulis dengan Bapak Edy selaku ketua RT 6 : 

“Dari RT 6 tahun ini, tidak menggarkan bansos karena semua masyarakat 

protes. Dengan adanya BDT itu justru tidak adil karena kalau dulu satu 

bungkus bansos 1 KK, bisa rata untuk seluruh KK di RT 3 kan, kalau tahun 

ini bisa bisa satu KK dapat 4-5 bungkus, yang dapat kan dobel-dobel ada 

bapak, ibu, anak, kakek, nenek. Kalau dihitung sudah berapa itu mbak, lah 

kalau begini bisa tambah geger warga. Akhirnya kesepakatan tidak 

dianggarkan saja”. 99 

 

Masalah ini muncul karena perbedaan pandangan antara masyarakat dengan 

pemerintah yang membuat kebijakan, disisi lain pemerintah daerah juga harus 

menerapkan standar kebijakan dari kementrian sosial. Namun seharuanya, 

sebelum dilakukan sosialisasi BDT pemerintah melakukan hearing atau dengar 

pendapat dengan masyarakat terlebih dahulu agar mengacu pada kesepakatan 

bersama. Dengan ha itu, sosialisasi mengenai BDT dapat dijalankan untuk 

kepentingan bersama. 

b. Diskresi dalam pelaksanaan bantuan sosial Prodamas 

Dalam undang-undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan pasal 1 angka 9 bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan 

 
99 Edy Santoso. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 18 Maret 2019. Transkrip Wawancara. Koleksi 
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yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal 

peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, atau 

tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.100 Dapat dijelaskan bahwa 

diskresi adalah sesuatu hal yang dianggap melanggar peraturan tetapi untuk 

sesuatu yang baik.  

Penulis mengkategorkan permasalahan pada bantuan sosial Prodamas 

adalah diskresi karena memang tidak adanya konflik kepentingan didalamnya. 

Sedangkan permasalahan pengadaan barang dan jasa serta pembangunan 

infrastruktur tidak memenuhi syarat untuk disebut diskresi karena sudah 

tercampur konflik kepentingan banyak pihak. Bahkan sudah jelas hal tersebut 

merupakan bentuk penyimpangan yang menguntungkan individu. Berdasarkan 

pasal 24 juga telah dijelaskan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat 

yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai asas-asas 

umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, 

tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik.101 

Diskresi yang terjadi pada kebijakan bansos Prodamas terjadi selama kurang 

lebih 3 tahun Prodamas yaitu tahun 2015-2017. Pendistribusian bantuan sosial 

dibagi rata artinya semua masyarakat mendapatkan bansos. Sehingga bagi 

masyarakat ini merupakan keadilan dari kebijakan. Maka inilah yang dimaksud 

diskresi yaitu melanggar peraturan untuk sesuatu yang baik. Normalnya, sesuai 

standar kementrian sosial bahwa bansos harus menggunakan basis data terpadu 

 
100 UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
101 ibid 
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(BDT). Sedangkan masih banyak kelemahan dalam sistem BDT misalnya 

pemberian data tidak akurat bahkan tidak adanya kepastian hukum bahwa si A 

benar-benar dari kalangan miskin. Dari hal ini muncul adanya gejolak politik yang 

terjadi di masyarakat sehingga terciptalah diskresi.  

Menjadi masalah besar ketika diskresi ini dihilangkan dalam kebijakan 

Prodamas. Mengacu pada perwali Prodamas tahun 2019 bahwa bantuan sosial 

Prodamas harus menggunakan BDT yang bertujuan mendistribusikan bansos agar 

tepat sasaran. Tetapi terdapat resistensi pandangan oleh masyarakat bahwa 

perubahan kebijakan ini hal yang tidak berkeadilan. Seperti yang telah dijelaskan 

diatas bahwa keputusan yang diambil masyarakat di RW 2 yaitu tidak 

mengganggarkan bantuan sosial dikarenakan agar tidak terjadi konflik berebut 

bansos di masayarakat. 

5.3 Interaksi antar Lembaga 

Dalam indikator ini, menjelaskan bagaimana lembaga dapat terhubung yang 

mengarah pada pertahanan interaksi antar aktor. Bagaimana bentuk relasi etatisme 

atau pemerintah yang lebih kuat. Faktor kedekatan-kedekatan yang berimplikasi 

pada trust yang dimiliki aktor. Etatisme merupakan suatu paham dalam pemikiran 

politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Dalam hal ini 

negara adaalah sumbu yang menggerakan seluruh elemen politik dalam suatu 

jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen 

kekuasaan. 

Dalam kasus-kasus yang terjadi pada Prodamas pentingnya tata kelola 

pemerintahan yang baik diantara berbagai perbedaan pandangan dari pemangku 
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kepentingan. Meskipun dalam konteks Prodamas, terdapat paham etatisme yang 

sangat kuat dimana pemerintahlah yang lebih dominan. Prioritas politik, sosial 

dan ekonomi seharusnya dibangun diatas dasar konsensus. Ketika pemerintah 

mempunyai wewenang paling kuat dalam hal kekuasaan, maka dapat 

menimbulkan rendahnya mutual trust. Karena pada dasarnya kekuasaan berarti 

power yang corrupt. 

Ketika misalnya pemerintah kota memberikan wewenang penuh kepada 

kelurahan untuk mengatur dan segala bentuk otonom lainya maka harus didukung 

dengan asas transparansi yang lebih jelas. Bukan soal menyertakan surat 

pertanggungjawaban yang selesai tetapi bagaimana mengelola imlikasi kebijakan 

dan mempertanggungjawabkan konsikuensi-konsikuensi atas kebijakan.  

Seperti yang tertanam pada hubungan individu-individu yang didalamnya 

membentuk suatu ketertarikan atas dasar saling percaya, namun ketika ada konflik 

mutual trust menjadi rendah. Hal yang sama berlaku dalam kasus Prodamas, 

ketika masyarakat menolak bentuk pelaksanaan yang cenderung corrupt maka 

pada titik ini hubungan antara masyarakat dengan pemerintah terganggu. 

Didukung dengan pola etatisme yang melekat dalam pelaksanaan Prodamas. 

Contoh aktor yang lebih dominan yaitu ketika pendamping Prodamas di 

tunjuk langsung oleh lembaga kelurahan maka timbul kedekatan-kedekatan antara 

PPTK atau Sutaji dengan Bela sebagai pendamping. Meskipun secara peran 

mereka sangat berbeda, namun dapat dilacak dari sisi historical bahwa kelurahan 

punya wewenang untuk menunjuk aktor lain dalam kepentingan intervensi. Dalam 
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hal ini berujung pada mengelola kebijakan untuk kepentingan individu dan ini 

bagian dari analisis rasional.  

Pandangan Guy Petter, bahwa interaksi individu dan institusi ini terjadi 

dalam dua arah. Di satu sisi institusi diperdebatkan untuk membentuk perilaku 

individu, tujuan pada analisis ini untuk menunjukkan bagaimana struktur diluar 

individu membentuk perilaku individu didalamnya. Disisi lain individu juga 

diasumsikan untuk membentuk perilaku institusi. Dalam perspektif pilihan 

rasional, cara lain memahami tentang keterkaitan individu dan lembaga adalah 

menanyakan tentang status preferensi individu. Poin pentingnya berpikir tentang 

institusi adalah memetakan preferensi anggota mereka (atau individu lain) 

menjadi seperangkat hasil.  

5.4 Intrumen atau Aturan Institusi 

Pandangan Guy Petter dalam menjabarkan seperangkat aturan yaitu 

mengingat perspektif tentang rasionalitas, institusi yang baik adalah yang mampu 

membuat aturan yang membatasi maksimalisasi individu ketika maksimalisasi 

secara kolektif merusak dan yang dapat menegakkan aturanya begitu dibuat. 

Selain itu beberapa filsuf dan ahli ekonom telah menguraikan perbedaan 

pandangan oleh North antara formal dan lembaga-lembaga informal dengan latar 

belakang pengalaman yang sangat beragam dan kompleks terutama perubahan 

pasca-sosialis di banyak negara. Sejumlah penulis mempunyai padangan baru 

tentang institusionalis dalam hal interaksi antara aturan formal dan informal. 
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Pejovich mengemukakan dalam pandanganya contoh hubungan tersebut 

dibedakan sebagai berikut :102 

1. Lembaga formal menekan, tetapi gagal mengubah institusi informal 

2.  Aturan formal bertentangan langsung dengan aturan informal 

3. Aturan formal diabaikan atau dianggap netral 

4. Aturan formal dan informal bekerja sama  

 

 Pejovich mengamati ketika aturan formal bertentangan dengan aturan 

informal yang berlaku, interaksi insentif mereka akan cenderung meningkatkan 

transaksi biaya dan mengurangi produksi kekayaan di masyaraat. Dalam sebuah 

diskusi tentang norma dan jaringan, Nee (1998) membedakan antara norma 

kongruen, dipisahkan dan bertentangan (informal) sesuai dengan hubungan 

mereka dengan aturan formal. Norma yang kongruen sangat erat dengan aturan 

formal, dan keduanya sama saling memperkuat. Norma yang dipisahkan 

memungkinkan kegiatan bervariasi sesuai dengan praktis pertimbangan sementara 

mempertahankan struktur formal, yang mungkin menjadi sebagian besar 

seremonial. Dalam hal ini norma oposisi mendorong penolakan langsung terhadap 

aturan formal. Menurut Nee, itu hubungan pertama dipromosikan, sedangkan 

yang ketiga sangat merugikan kinerja ekonomi. Mendefinisikan institusi sebagai 

aturan disertai dengan mekanisme penegakan hukum, Voigt dan Engerer 

menggambarkan institusi eksternal sebagai aturan yang disetujui oleh negara dan 

institusi internal sebagai aturan yang disetujui oleh anggota masyarakat.103  

Penulis mendefinisikan empat jenis hubungan antara aturan internal dan 

eksternal yaitu  netral, komplementer, substitusi (ketidakpatuhan dikenakan sanksi 

 
102 Benard Chavance. Formal and informal institusional change : the experience of postsocialist 

transformation. The European Journal of Comparative Economics Vol 5, N. 1 pp, 57-71 ISSN 

1722-4667 
103 ibid 
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baik oleh negara atau oleh individu pribadi) dan saling bertentangan. 

Komplementaritas diperlukan tetapi tidak dalam kondisi yang cukup untuk 

keberhasilan ekonomi, semuanya tergantung pada konten dari suatu lembaga. 

Institusi internal berubah lebih lambat daripada yang eksternal, padahal 

sebenarnya tidak tunduk pada mekanisme pilihan yang disengaja. Winiecki, 

sependapat dengan Pejovich, menekankan interaksi di antara keduanya (aturan 

formal dan informal).104  

Aturan informal dapat memperlambat dampak positif dari aturan formal 

baru, tetapi mereka juga dapat membatasi konsekuensi negatif dari aturan formal 

baru yang salah arah. Winiecki menyatakan keberatan terhadap aturan formal 

secara umum dan menyebutnya sebagai “kelembagaan kurva laffer, ”di mana di 

luar batas tertentu, peraturan formal menerapkan tindakan negatif yang  

berpengaruh pada penciptaan kekayaan.105   

5.4.1 Rasionalitas dari Aturan Formal 

Berawal dari pandangan dan pemikiran New Institusionalism Economics 

(NIE) tentang perubahan sistem, aturan formal baru dipandang sebagai tidak 

bermasalah karena dianggap rasional dan bermanfaat secara prinsipal. Sedangkan 

aturan informal dipandang punya ketahanan yang lemah dan dianggap kurang 

rasional. Dalam konteks kapitaslime ada berbagai tingkat umum dan spesifisitas 

di lembaga formal misalnya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Literatur 

tentang keragaman kapitalisme kontemporer berlaku dalam konfigurasi 

kelembagaan dan bertahan di berbagai negara. Akibatnya, pengenalan dan 
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pengembangan aturan formal khas dengan praktik kapitalisme secara umum di 

negara-negara pasca-sosialis dan telah mengambil berbagai bentuk sesuai dengan 

konteks politik, dan pengaruh model asing maupun organisasi internasional.106 

Aturan formal baru dapat menciptakan masalah baru karena sejumlah alasan 

seperti memiliki tingkat legitimasi yang rendah dan menghasilkan konsekuensi 

yang tak terduga dan tidak diinginkan. Pada masa revolusioner dan periode pasca-

revolusi awal di eropa tengah, menyoroti hal yang signifikan atas ketidakstabilan 

dalam aturan formal. Misalnya undang-undang sering berubah setelah konflik 

internal, tekanan eksternal atau konsekuensi yang tidak terduga, prevalensi 

semacam anomie transisi (bukan dalam arti kurangnya aturan formal tetapi dalam 

arti lemah stabilitas dan pembelajaran), dan ketidakpastian sistemik (dikurangi 

oleh teleologis representasi ekonomi pasar).107 

5.4.2 Aturan Informal dan Perubahan Budaya 

Pengurangan aturan informal ke budaya kadang-kadang dianggap 

menjelaskan pengembangan dan kinerja, menghasilkan semacam kesalahan 

budaya. Misalnya korupsi dapat dipandang sebagi suatu budaya yang salah.  

Budaya adalah konsep umum dalam masyarakat yang sama ketika kita 

menemukan berbagai "budaya" dengan temporalitas perubahan yang berbeda. 

Perubahan budaya, kepunahan, kebangkitan dan penciptaan tergantung pada 

konteks sejarah.108  

Aturan informal dibentuk pada berbagai tingkat kehidupan ekonomi dan 

tindakan. Beberapa memiliki sifat budaya dengan jangka panjang, tetapi banyak 
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yang memiliki rentang waktu terbatas  juga. Dan hubungan yang jauh atau lemah 

dengan nilai maupun aturan budaya. Sementara ada beberapa yang sangat kuat 

atau tingkat kelembaman bervariasi di berbagai tingkat ekonomi dan masyarakat. 

Hal ini dijelaskan dalam era periode perubahan evolusioner atau revolusioner. 

Pasca sosialis transformasi belum terjadi secara seragam di lembaga-lembaga 

informal, dan bertahan lama sebagai warisan maupun telah hidup berdampingan 

dengan cepat. Hal ini memunculkan aturan baru yang tidak dikodifikasikan.109 

Dalam pendekatan ini, lembaga formal menunjukkan "satu cara terbaik" 

menuju optimalitas karena hal itu aturan informal berakibat sering ditafsirkan 

sebagai hal merugikan. Standar normatif yang diterima ini memiliki kekuatan 

terkait dengan keseimbangan pemikiran, yang membuat perubahan yang asli sulit 

dipahami atau menguranginya menjadi "transisi" teleologis ke keseimbangan 

sistemik yang menguntungkan. Tetapi efisiensi dan kinerja adalah gagasan 

bermasalah yang tidak masuk akal dalam konteks historis kecuali jika ada 

jawaban untuk pertanyaan yang mengarah pada "efisiensi untuk siapa?" dan 

“kinerja mana?” .110 

Demikian juga, berbagai jenis aturan formal dan informal, interaksi mereka 

dapat menciptakan konsekuensi yang bermanfaat atau merugikan untuk individu 

atau kelompok sosial. Mereka mungkin juga memiliki efek yang ambigu atau 

berubah seiring waktu berjalan. Evaluasi normatif oleh para ilmuwan sosial dari 
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konfigurasi ini dalam hal nilai atau standar yang diberikan akan dipandang baik 

asalkan didasarkan pada eksplisit dan pendekatan teoretis terbuka.111  

Secara umum referensi yang dihimpun sering mengarah pada standar 

"transparansi". Hal ini berlaku juga pada post-sosialis masyarakat pada khususnya 

yang merupakan contoh dari sikap normatif implisit dan mengimplikasikan bahwa 

agen yang mendapat informasi sempurna akan bertindak dengan cara yang 

rasional. Maka dari itu menghadirkan keseimbangan optimal yang diprediksi oleh 

arus utama pendekatan teori ekonomi kelembagan baru. Lebih sering transparansi 

diubah menjadi konsep normatif dan menyamar sebagai persyaratan teknis untuk 

efisiensi. Ketidakpastian kompleksitas dan ketidaktahuan, rasionalitas yang 

dibatasi dan prosedural, atau informasi yang tidak sempurna hanya diabaikan atau 

dilupakan.112 

Khususnya, penggunaan standar pada gagasan transparansi menyiratkan 

bahwa aturan seharusnya atau secara formal ekslusif dan ditegakkan secara 

spontan. Hal itu mengabaikan dualitas universal formal dan informal lembaga di 

bidang ekonomi dan pemerintahan. Hal ini membawa bias ganda dalam 

mendalilkan rasionalitas aturan formal dan dalam asumsi karakter negatif dari  

informalitas. Pengurangan budaya pada aturan informal terkait penilaian negatif 

meliputi hal-hal yang merugikan misalnya korupsi, kronisme, penggelapan 

hukum, menguntungkan (pajak kepatuhan) dan ambigu (penimbunan buruh, 

barter).113 
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Schmid, mengamati komplementaritas yang menguntungkan dalam teori 

institusional baru sering menampilkan sikap normatif implisit di mana aturan 

formal berseberangan dengan aturan informal, dan yang berkembang umumnya 

akan diberi nilai positif. Lembaga formal dan informal secara dominan dipandang 

sebagai model yang baik atau tipe ideal memberikan standar normatif untuk 

mengevaluasi situasi atau proses perubahan. Namun, transformasi pasca-sosialis 

kembali menunjukkan keragaman konfigurasi aturan yang berkembang yang 

mungkin muncul dalam proses perubahan historis, menunjukkan bahwa model 

normatif implisit dapat menyesatkan dengan lintasan transformasi khusus secara 

historis. 114 

5.4.3 Bounded Rationaliy atau Rasional terikat/terbatas 

Rasionalitas terbatas atau bounded rationality atau rasionalitas terikat yaitu 

gagasan bahwa terdapat rasionalitas terbatas ketika individu membuat hasil 

keputusan. Keterbatasan ini berupa kognitif/pikiran dan waktu yang tersedia untuk 

membuat keputusan. Pembuat keputusan dalam pandangan ini bertindak sebagai 

pemuas atau mencari solusi yang memuaskan dari pada yang paling optimal. 

Menurut Herbert A Simon, rasionalitas terbatas berasal dari dasar pemodelan 

matematika untuk pengambilan keputusan alternatif dan biasa digunakan dalam 

ilmu ekonomi, ilmu politik dan disiplin ilmu terkait.115  

Rasionalitas terbatas disebut juga rasionalitas sebagai optimisasi atau yang 

memandang pengambilan keputusan sebagai proses yang sepenuhnya rasional 

untuk menentukan pilihan yang optimal karena tersedianya informasi. Konsep 
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rasionalitas terikat untuk memperhitungkan fakta bahwa keputusan rasional yang 

sempurna sering tidak layak dalam praktiknya karena tidak dapat dipecahkanya 

masalah keputusan yang alamiah didukung sumber daya komputasi yang terbatas 

untuk membuatnya. Dalam RCT, manusia digambarkan sebagai entitas yang 

rasional. Herbert A. Simon menjelaskan agen rasional terikat mengalami batasan 

dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang kompleks dan dalam proses 

(menerima, menyimpan, mengambi, mentrasmisikan) informasi.116  

Keterbatasan yang sering dijumpai misalnya biaya musyawarah yang 

mungkin tinggi seringkali terdapat pada kegiatan lainya atau secara bersamaan 

terdapat kegiatan yang sama dan juga membutuhkan keputusan. Padahal pembuat 

keputusan harus menfokuskan pada bagaimana membuat keputusan dan kapan 

mengambil keputusan tersebut. Gerd Gigerenzer berpendapat bahwa teoritikus 

pengambilan kebijakan/keputusan belum benar-benar menganut gagasan Simon. 

Sebaliknya, dalam hal ini mempertimbangkan bagaimana keputusan dapat 

dilumpuhkan oleh keterbatasan rasionalitas atau memodelkan bagaimana orang 

dapat mengatasi ketidakmampuan dan keterbatasan mereka untuk 

mengoptimalkan. Gerd menyarankan bahwa metode “heuristic” sederhana 

seringkali menghasilkan keputusan yang lebih baik dari pada prosedur yang 

optimal secara teoritis.117 

Heuristik adalah sebuah teknik pengembangan efisiensi dalam proses 

pencarian untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problem individual dan 

menemukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi 
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yang diinginkan. Heuristik berkaitan dengan pemecahan masalah dalam 

pengambilan keputusan  dengan melakukan proses  pemecahan masalah sampai 

maslaah tersebut berhasil dipecahkan. Konsikuensi dari adanya heuristik yaitu 

cara ini mungkiin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan aau benar-benar 

memecahkan masalah atau justru menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan. 

Tetapi proses heuristik merupakan proses kejenuhan yang teramat dalam dimana 

dalam pemecahan masalah menuntut pemikiran relasional antara komponen yang 

membentuk masalah tersebut sehingga meningkatkan kualitas pemikiran yang 

lebih tinggi. Ketika heuristik yang baik diterapkan dapat menyita waktu yang 

diharuskan memecahkan masalah dengan menghapus keperluan untuk 

mempertimbangkan kemungkinan relasi antar komponen pembentuk masalah 

yang mungkin tidak relevan digunakan.118 

Berbeda dengan Gerd dan Simon, Huw Dixon mempunyai pandangan lain 

bahwa mungkin tidak perlu menganalisis secara terperinci proses penakaran yang 

mendasari rasionalitas terbatas. Huw Dixon mengambil gagasan optimasi epsilon 

yang berbunyi” memilih tindakan sehingga imbalanya berada di dalam epsilon 

yang optimal” atau dapat diartikan mengambil tindakan yang “mendekati optimal” 

daripada yang optimal. Gagasan rasionalitas yang ketat kemudian merupakan 

kasus khusus yaitu (ℇ = 0). Keuntungan dari pendekatan ini adalah harus 

menghindari untuk menentukan secara rinci peoses penalaran, tetapi 

mengasumsikan bahwa apapun prosesnya, cukup baik untuk mendekati optimal. 

Dari sudut pandang komputasi, prosedur keputusan dapat dikodekan dalam 
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algoritma dan heuristik. Edward Tsang berpendapat bahwa agen efektif yang 

rasional ditentukan oleh kecerdasan komputasionalnya. Agen yang memiliki 

logaritma dan heuristik yang lebih baik dapat membuat keputusan “lebih rasional” 

(lebih optimal) dari pada agen yang memiliki heuristik dan alogoritma yang lebih 

buruk.119  

Dari sudut pandang ekonom, rasionalitas terikat menyiratkan bahwa 

manusia mengambil jalan pintas penalaran yang dapat menyebabkan pengambilan 

keputusan sub otimal. Para ekonom dapat memetakan jalan pintas keputusan yang 

digunakan agen untuk membantu meningkatkan evektivitas pengambilan 

keputusan manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rasionalitas individu 

yang terbatas dapat memengaruhi topologi jejaring sosial yang berkembang 

diantara mereka. Kasthuriratnha dan Piraveenan dalam Howard J Wiarda telah 

menunjukan bahwa dalam sistem sosio-ekologis, dorongan menuju peningkatan 

rasionalitas rata-rata mungkin menjadi alasan evolusi untuk kemunculan sifat 

bebas-skala. Mereka mengandaikan hal tersebut dengan sejumlah teori permainan 

strategis jaringan yang semula acak ketika dihadapkan dengan rasionalitas terbatas 

justru terdistribusi dengan baik. Kemudian, menghubungkan kembali jaringan 

jaringan menyatu menuju nash equlibria (permainan seimbang). Mereka 

mengamati bahwa proses pengkabelan ulang ini menghasilkan jaringan bebas 

skala. Karena jaringan ini terdapat di dalam sistem sosial. Hubungan anara 
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distribusi rasionalitas terbatas dan struktur sosial adalah poin penting dalam 

menjelaskan fenomena sosial.120  

5.4.3.1 Bounded Rationality pada pelaksanaan Prodamas 

Instrumen atau aturan menjadi penting dalam pengkajian terakhir pada 

penelitian ini. Dalam penelitian ini instrumen atau atauran diimplementasikan 

dalam sebuah legalitas peraturan atau perwali yang mengatur tentang sistem 

pelaksanaan Prodamas. Dalam perwali dijelaskan mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan aturan main yag harus ditaati oleh semua pemangku kepentingan 

baik pemerintah dan masyarakat. Analisis normatif sebagai contoh pada perwali 

dimuat segala aturan yang meliputi tugas pokok dan fungsi lembaga, sistem 

swakelola Prodamas, sistem pengawasan, sistem pelaksanaan, dan sistem 

perencanaanya. Tetapi analisis bounded rationality menyiratkan hal yang berbeda, 

bahwa semua bentuk aturan tertulis tersebut bukan benar-benar sebagai pemecah 

masalah yang dituangkan dalam sisi legalitas.  

Dari hal tersebut semakin muncul interpretasi bahwa kebijakan yang 

dihasilkan membuat inkremental baru dalam ranah Prodamas. Seperti misalnya 

aturan main dirubah setiap tahunya lewat sebuah evaluasi oleh pemerintah. Hal itu 

dikerjakan bukan semata-mata soal “matang” tidaknya membuat aturan tetapi 

memang itulah opsi yang mendekati “optimal” dari pada yang lebih optimal. Hal 

ini berujung pada pasal-pasal karet yang muncul dan mewarnai aturan dengan 

segala kontroversinya. Beberapa pandangan lain memberikan penekanan bahwa 

hal ini mudah dijumpai dari berbagai lembaga negara baik itu legislatif dalam 

 
120 Howard J wiarda Op.cit hlm 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

mengolah aturan maupun eksekutif dalam menerapkan aturan. Tetapi hal itu justru 

seringkali terdistribusi dengan baik, meskipun rasionalitas terbatas bukan model 

paling optimal untuk mendapatkan yang lebih optimal. Penulis menjelaskan 

dengan bagain untuk menggambarkan bounded rationality Prodamas sebagai 

beriku: 

Bagan 5.2 

Bounded Rationality Prodamas 

 

 

 

Sumber diolah penulis 2019 

 

Dari bagan diatas dapat dipahami soal implikasi pada kebijakan inkremental 

yang dihasilkan membuat konsikuensi baru bahwa pasal-pasal karet akan menjadi 

opsi utama dalam proses pembuatan keputusan. Dalam berjalanya Prodamas, telah 

ditemui lima kali perubahan perwali dalam waktu kurang 5 tahun, hal ini 

diibaratkan dengan menggali lobang menutup lobang lagi dengan cepat, dan siklus 

ini terjadi berulang-ulang. Selain itu, menelaah perkara keterbatasan kognitif atau 

waktu atau mungkin biaya musyawarah juga menjadi hal penting. Hal ini 

dibuktikan dengan wawancara penulis bersama bapak Erwin selaku tim Prodamas 

Bappeda sebagai berikut : 

“Kalau tahun ini Prodamas plus (2019) ini lebih rigid lagi, kalau dulu masih 

banyak pasal pasal karet, dan itu dapat dimanfaatkan warga. Kalau sekarang 

sudah dibatasi.”121  

 

 
121 Erwin Fahrudin. Wawancara oleh Diah Ayu Fajrin. 20 Maret 2019. Transkrip wawancara. 
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Dalam pernyataan diatas membuktikan dalam membuat aturan yang lebih 

rigid itu membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu hampir satu periode untuk 

menghindari pasal-pasal karet tersebut. Artinya, dalam membuat keputusan yang 

sempurna itu membutuhkan pikiran yang cukup menguras bagi aktor. Rumus ini 

juga berlaku bahwa rincian dari proses penalaran tidak begitu penting, yang 

terpenting adalah keputusan yang mendekati optimal. 

Bahaya dari munculnya pasa-pasal karet adalah hal-hal yang tidak inginkan 

dimanfaatkan oleh warga misalnya penghapusan aturan pengadaan bibit tanaman. 

Hal ini berimplikasi berat jika warga tidak bisa mengelolanya dengan baik maka 

konsikuensinya pada pemeriksaan barang harus dilakukan oleh pemerintah yang 

berwenang. Itu hanyalah contoh dari perubahan aturan perwali dalam Prodamas 

yang setiap tahunya dilakukan dengan dalih evaluasi. Hal ini diperkuat dengan 

wawancara oleh Pak Erwin sebagai berikut : 

“Ya jadi kami setiap satu tahun sekali itu melakukan evaluasi. Kami lihat 

tahun ketiga itu kebutuhan warga dikota kediri sudah terpenuhi sehingga 

kami bingung mau mengalokasikan apalagi. Nah kalau ini tidak dibatasi 

maka yang terjadi adalah permintaan untuk keinginan bukan kebutuhan 

.Kalau tahun lalu misalnya bibit boleh. Kemudian ditahun keberapa itu bibit 

sudah gak boleh lagi. Intinya ada di pasal 26,27,28 ya mana yang boleh dan 

mana yang tidak. Nah itu yang banyak diotak atik diperubahan perubahan 

perwali.”122  

Selain itu, rasionalitas aktor juga terletak pada asumsi lain bahwa Prodamas 

ini hanyalah “janji politik” yang lebih baik harus direalisasikan karena sebuah 

“janji” dari pada mementingkan optimalisasi aturan namun sulit direalisasikan. 

Jika hal itu tidak dilakukan maka menghambat kepentingan politisi dalam 
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berjalanya momen Pilkada yang dapat memberikan keuntungan besar untuk 

dipilih. Dalam hal ini politisi memainkan peran penting dalam membuat 

kebijakan, tidak menutup kemungkinan bahwa intervensi partai masuk lebih 

dalam. Karena juga dapat menimbulkan banyak prasangka sejatinya kepentingan 

Prodamas juga kepentingan koalisi partai dari walikota kediri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

BAB VI 

PENUTUP 

  Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang 

berkaitan dengan penelitian tentang rasionalitas aktor dalam pelaksanaan 

Prodamas. Pada sub bab kesimpulan berisi tentang rangkuman dari seluruh 

penelitian yang telah dijabarkan peneliti. Sedangkan rekomendasi berisi tentang 

saran dari peneliti dalam kasus-kasus yang terjadi pada Prodamas. Berikut 

kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti.  

6.1 Kesimpulan 

 

Terdapat empat kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan empat indikator 

dari rational choice institusionalism yaitu keterlibatan aktor, tindakan aktor dalam 

pencapaian preferensi, interaksi antar lembaga dan instrumen/aturan institusi. 

Pertama, kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada indikator 

keterlibatan aktor terdapat kelompok aktor yang terdiri dari politisi, birokrat, dan 

masyarakat yang ketiganya mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam 

kelompok ini pemerintah memegang kendali dalam pelaksanaannya dan 

cenderung mengakali auran untuk kepentingan individu. Implikasinya terletak 

pada penolakan masyarakat atas kasus-kasus yang terjadi baik dari pembangunan 

infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa.  

Kedua, tindakan aktor dalam pencapaian preferensi yang memetakan kasus-

kasus Prodamas pada pengadaan barang, pembangunan fisik dan bantuan sosial. 

Dari ketiga kasus tersebut tindakan aktor mengarah pada penyelewengan 

kekuasaan dan memanfaatkan aturan untuk kepentingan pribadi. Tindakan aktor 

ini kerap dilakukan oleh salah satu oknum yaitu Sutaji yang merupakan birokrat 
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dan mempunyai jabatan sekretaris di Kelurahan Ngronggo. Selain itu, terjadi 

pemalakan dana sisa Prodamas oleh Sutaji kepada RT maupun pemilik toko 

barang pada kasus pengadaan barang. Dalam hal ini posisi pemerintah cenderung 

secara rasionalitas, aturan belum bisa ditegakkan secara legal. 

Ketiga, interaksi antara lembaga pada pelaksanaan Prodamas ini meletakkan 

posisi pemerintah menjadi lebih kuat. Dalam hal ini mengarahkan pada sisi 

etatisme atau segala kekuasaan berpusat pada negara. Kemunculan ini membuat 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi tidak seimbang. Selain itu, 

faktor historis dalam kasus-kasus yang terjadi menjadi poin utama. Sebagai 

contoh pendamping Prodamas (Bella) yang direkrut dari kelurahan mempunyai 

keberpihakan yang lebih besar pada PTTK (Sutaji) dari pada ke masyarakat. 

Relasi ini kerap terjadi dalam kasus Prodamas terutama pada pembuatan RAB 

pembangunan fisik dilingkungan yang berimbas pada rendahnya mutual trust dari 

masyarakat kepada birokrat. 

Keempat, aturan dalam lembaga atau biasa disebut instrumen institusi 

terdapat adanya bounded rationality atau yang disebut dengan rasionalitas 

terikat/terbatas. Dalam hal ini dapat dijumpai pada pasal-pasal karet yang terdapat 

pada perwali Prodamas. Keputusan-keputusan yang dihasilkan kebijakan ini 

bersifat inkremental selain itu birokrat dalam membuat keputusan seringkali 

memilih yang mendekati optimal dari pada yang optimal. Rasionalitas terbatas ini 

juga dikaitkan dngan keterbatasan waktu, biaya dan agenda lain yang lebih 

penting dari Prodamas mengingat Prodamas hanyalah janji politik yang perlu 

direalisasikan.  
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6.2 Rekomendasi 

 

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di Kelurahan 

Ngronggo terkait rasionalitas aktor dalam Prodamas, penulis menemui beberapa 

temuan yang menarik dalam penelitian namun juga menjadi permasalahan baru 

jika tidak ada solusi, maka dengan hal ini penulis memberikan saran yang sesuai 

deengan konteks pelaksanaan Prodamas.  

6.2.1 Rekomendasi Untuk Instansi 

Rekomendasi yang penulis berikan kepada instansi baik dari pemerintah 

kota maupun kelurahan yaitu perlunya penguatan evaluasi yang terdiri dari 

banyak pihak atau pemangku kepentingan. Meskipun evaluasi sudah berjalan 

namun ternyata banyak tidak berhasil menyelesaikan permasalahan dalam 

Prodamas. Minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi penting serta penguatan 

aturan formal disertai informal. Peraturan informal terkait budaya yang perlu 

dirubah dari birokrat kelurahan maupun masyarakat. Pertama, acara Kopi Tahu 

yang dibuat oleh pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai 

aktor dimana evaluasi dibuat secara komprehensif atau khusus untuk program 

Prodamas, sehingga fokus pada permasalahan yang ada pada Prodamas.  

Kedua, membuat aturan yang ditujukan untuk siapapun yang melanggar 

komitmen antar aktor itu perlu dibuat. Karena diluar tersebut banyak yang 

melanggar aturan untuk kepentingan individu maka harus dibuat “code of 

condact” dalam institusi. Hal ini tidak hanya didukung dari aturan atau sistem 

tetapi juga kesadaran aktor misalnya tentang transparansi sebagai asas yang 

dijunjung tinggi. Dari hal itu juga maka rekomendasi ini dibuat untuk setidaknya 
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mengurangi tingkat kegagalan dalam komunikasi yang dijalin antar aktor,sehingga 

memungkinkan relasi atau hubungan yang baik. Ketiga, menerapkan system 

reward and punishmen kepada birokrat terutama yang mempunyai tanggung 

jawab besar dalam pelaksanaan ini. Apreasiasi maupun hukuman yang dibentuk 

oleh instansi sendiri paling tidak dapat memberikan efek jera misalnya hukuman 

pengurangan tunjangan bagi birokrat, kemudian apresiasi kepada PPTK atau 

birokrat yang mempunyai kinerja terbaik. 

6.2.2 Rekomendasi Untuk Program Studi 

Rekomendasi yang penulis berikan pada program studi yaitu terkait mata 

kuliah pada peminatan kelembagaan terutama mengenai RCI dikarenakan sulitnya 

melakukan pencarian literasi dan membandingkan old institusionalism dengan 

new institusionalism membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam. Jika hal 

ini diterapkan maka banyak penelitian new institusionalism versi baru dan lebih 

menarik dan dapat berkontribusi dalam prodi ilmu pemerintahan. Hal ini sesuai 

dengan kajian kelembagaan kontemporer yang selalu menarik untuk dikaji dan 

diharapkan meningkatkan kualitas penelitian pada kelembagaan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Data Informan 

No. Nama 

Informan 

Jabatan 

Informan 

Data Informan 

1. Rosland Ketua RT 01 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan melalui Prodamas di 

RT 1 

2. Mujiono Ketua RT 02 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan dan permasalahannya 

di RT 2 

3. Edy Surahmat Ketua RT 03 Informan yang mengetahui kegiatan 

pmberdayaan melalui Prodamas di RT 

3 

4. Basuki Ketua RT 04 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan di RT 4 

5. Agus Swantoro Ketua RT 05 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan di RT 5 

6. Edy Santoso Ketua RT 06 Informan yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan dan permasalahanya di 

RT 6 

7. Muhammad 

Sutiko 

Ketua RW 02 Informan yang mengetahui dan 

melakukan kegiatan pengawasan dan 

monitoring di semua RT  

8. Subagyo Ketua LPMK Informan yang mengetahui 

permasalahan di lingkungan RT 2 dan 

membantu mendampingi dan mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

9. Erwin Anggota Tim 

Prodamas 

Bappeda 

Informan yang mengetahui fase 

perencanaan Prodamas serta alasan-

alasan perubahan Perwali Prodamas. 

10. Pak Heru PPTK RW 2 Informan yang mengetahui masalah 

yang terjadi terutama Relasi antara 

masyarakat dan Kelurahan (PPTK) 

PPTK bertugas Melayani dan 

mendampingi seluruh RT yang berada 

pada tanggungjawabnya dari mulai 

perencanaan hingga pengawasan 

dalam pelaksanaan Prodamas. 

11. Pak Widodo Bagian 

Pemerintahan 

Pemkot 

Informan yang mengetahui arah 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Prodamas di semua SKPD 

12. Bela Hanifa Pendamping Informan yang megetahui bentuk 

rancangan atau desain pembangunan 

infrastruktur yang akan dibangun di 
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lingkungan RT serta melakukan 

pendampingan pada saat rembug 

warga. 

13. Pak Risdan Perwakilan Tim 

Prodamas 

Tingkat 

Kecamatan 

Informan yang mengetahui kegiatan 

monitoring di tingkat kecamatan 

terhadap kelurahan di Wilayah 

Kecamatan Kota. 

14. Pak Joko Perwakilan 

Masyarakat di 

RW 2 

Sebagai Informan tambahan guna 

meng cross check permasalahan 

terkait hubungan RT dengan PPTK 

dilingkunganya. 

 

1. INFORMAN BAPPEDA 

a. Keterlibatan Aktor Dalam lembaga 

1. Apa saja tupoksi dari bappeda dalam perencanaan Prodamas? 

Jawaban : Dalam tahap perencanaan kita sebagai tim verifikator usulan-

usulan dari masyarakat. Jumlah tim Prodamas kita sekitar 30 an lah.  

2. Apa saja tupoksi lembaga kecamatan? 

Jawaban : “Hampir sama monitoring untuk kelurahan. kembali lagi 

ditahun pertama, kedua, itu lembaga kecamatan, kelurahan itu tidak boleh 

mengintervensi, maksudnya mengntervensi itu ikut campur (ini boleh, ini 

ngga boleh), tapi untuk tahun berikutnya karena RT itu banyak maunya 

yaa akhirnya yaa yaudah dirubah lagi peraturanya. Sebenarnya bukan 

mengintervensi sih tapi mengarahkan lebih tepatnya.” 

3. Apa saja tupoksi kelurahan? 

Jawaban: kelurahan sebagai tim sewakelola ya pasti terlibat dalam segala 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga. Misalnya dalam 

pembuatan RAB PPTK yang sudah diberikan tugas harus mendampingi 

RT, membantu menyelesaikan masalah-masalah, berkoordinasi dengan RT 

setempat secara tupoksi memang kewenangan Kelurahan lebih banyak ya. 

4. Apa saja tupoksi LMPK? 

Jawaban: LPMK sebagai mendampingi masyarakat terutama LPMK 

sebagai wadah aspirasi mengenai semua pembangunan dari berbagai aspek 

yang akan dibangun di wilayahnya. Baik itu Prodamas maupun program-

program lainya.  

5. Apa saja tupoksi pemerintah kota ? 

Jawaban : pemerintah kota sebagai lembaga yang dulu menggantikan 

KPM ya, skrng sudah dilebur dibagian pemerintahan jadi semua urusan 

pemerintah itu ada di bagian pemerintahan. Tentunya bagian pemerintah 

menfasilitasi semuanya dari mulai pelatihan teknis PPTK, pelatihan untuk 

pendamping semua yang mengurus bagian pemerintahan. Termasuk 

merubah perwali itu juga bagian pemerintahan. 
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b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Apa yang menjadi evaluasi penting yang belum terlaksana dalam 

Prodamas?  

Jawaban : “selama ini Prodamas tidak ada fokus periodik, jadi fokus 

periodik itu misalnya satu tahun kita mau fokus kemana nih, ke 

pemberdayaan yang seperti apa, itu belum ada di Prodamas. Tetapi kita 

usahakan tahun 2019 ini fokus periodik benar-benar diterapkan” 

2. Mengapa peruntukan Prodamas harus 60% untuk infrastruktur? 

Jawaban : “Karena memang fisik yang harus nampak, yang penting. 

Kebetulan kalau OPD itu kan lingkupnya besar. jadi untuk skala kecil itu 

jarang diperhatikan. Untuk misalnya gorong-gorong masuk lingkup kecil 

ya diambilkan dari Prodamas” 

3. Apakah ada korelasi antara pembangunan infrastruktur Prodamas 

dengan pengurangan kawasan kumuh di kota kediri? 

Jawaban : Oh ada jelas. Kalau kumuh itu malah ada datanya. Kita punya 

SK itu tahun 2015, 3 tahun terkhir dari 71 hektar sekarang tinggal 5 

hektar. 

4. Ditarget berapa tahun untuk 5 hektar ini? 

Jawaban : 5 hektar ini ada dikawasan yangtidak mudah mbak, contohnya 

kawasan kumuh yang ada didekat rel kereta api, kita susah karena 

tanahnya itu bukan kewenangan kita, tanahnya miliki orang lain. Kita 

tidak bisa mbak, susah. Akhirnya solusinya, kita mau beresin rumahnya 

,rumah per rumah lah. Tapi pakai RTRH ya mbak bukan Prodamas. 

Prodamas itu baginya jalanya, salurannya, akses air bersihnya, saluran 

limbahnya. 

5. Jadi yang dihendel Prodamas ini hanya pembangunan infrastruktur  

yang ringan saja? 

Jawaban : Oh tidak juga. Ada yang satu lingkup beberapa RT itu 

patungan untuk melakukan pembangunan infrastruktur salah satunya 

perbaikan saluran air yang panjang dan dananya sekitar 1 milyar ,nah itu 

bisa diambil dari Prodamas dengan kesepakatan melakukan patungan 

dengan RT-RT yang lain. Misalnya 60 % dana Prodamas itu berarti sekitar 

30 juta per RT untuk patungan, 30 dikalikan RT 1,2,3,4,5,6 nah itu 

dihitung sudah berapa, hasilnya berarti bisa selesai satu titik 

6. Sebelum ada Prodamas bagaimana keadaan pemberdayaan di Kota 

Kediri? 

Jawaban : Sebenarnya kata pemberdayaan itu tidak asing lagi ya, dulu 

ada SMPP tapi konsepnya pemkot membantu kelurahan. diperuntukan 

untuk kelurahan, itu harus ada variabelnya agar kelurahan dapat SMPP. 

Misalnya kondisinya,  luas wilayah berapa, jumlah penduduk berapa, 

jumlah penduduk miskin berapa, jadi dianalisis kelurahan mana yang jadi 

prioritas dapat SMPP. Kelurahan yang sama, luasnya sama belum tentu 

dapat alokasi yang sama. Tapi ada jeleknya juga, kalau dulu fokusnya 
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lebih sesuai kebutuhan. Kalau SMPP itu hanya RW RW tertentu saja yang 

dapat dananya, maka dari itulah SMPP itu baik, tapi belum merata. SMPP 

Itu dari APBD murni, kalau PNPM itu dari pusat/APBN. 

7. Bagaimana mengenai target yang sudah dilaksanakan maupun yang 

belum terlaksana? 

Jawaban : Kalau target dari pemerintah itu 100-0-100 yaa. 100 persen 

akses terhadap air minuman layak, kemudian 0 persen kawasan kumuh, 

kemudian 100 persen akases sanitasi yang baik. Nah kalau dari kami kita 

beresin yang 0 persen kawasan kumuh dulu itu susah banget ya. Apalagi 

kita di SK 2015 itu kita data ada 9 kelurahan tapi di tahun 2016 kita revisi 

jadi 10 kelurahan. di awal kelurahan setonopande yang dulu tidak masuk 

kumuh skrng jadi masuk SK wilayah kumuh. 

8. Adakah permasalahan dalam upaya pemerintah mengurangi kawasan 

kumhuh? 

Jawaban : Dari kawasan 71 hektar itu ada yang kumuh sedang dan ada 

yang kumuh ringan, dari tahun pertama 2015 kita sudah bisa menggeser 

dari yang kumuh sedang itu skrng menjadi kumuh ringan. Kemudian di 

taun 2017 dan 2018 itu kita beresin yang kumuh ringan itu supaya benar-

benar tidak kumuh. Akhirnya ditahun 2018 kemaren itu masih ada 2 

kelurahan, masing-masing punya masalah sendiri. contoh di Kemasan itu 

masalahnya sebagai kawasan kumuh ada di dekat rel kereta api. Kita tdk 

mungkin memperbaiki lingkungan mereka karena tanahnya bukan 

kewenangan pemerintah. Memperbaiki saluran juga tidak bisa, lewat 

bawah rel juga tidak boleh, akhirnya susah. Pakelan itu hampir sama 

kasusnya. Sebagaian ada ditanah negara bebas, tanah negara bebas yaitu 

tanah yang belum ada haknya. 

9. Lalu solusinya seperti apa? 

Jawaban : Akhirnya kita, meminta ijin rumah per rumah yang akan kita 

beresin. Ada kurang lebih 4 kelurahan tapi itu pakai RTRW, bukan 

Prodamas karena Prodamas tidak boleh  tidak ada aturanya, kalau per 

rumah berarti kan perorangan. Kalau bagian Prodamas itu ya jalanya, 

saluran airnya, akses air minumnya , akses air limbahnya sepert apa nah 

itu diberesin dari Prodamas. 

c. Interaksi antar lembaga? 

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai permasalahan yang biasa 

terjadi antara RT dengan PPTK terkait ketidaksinkronan dalam 

pelaksanaan? 

Jawaban : Saya rasa itu masalah komunikasi saja ya. Bagaimanaa 

berkomunikasi yang bagus, karena kalau sudah ada keterlibatan dari 

RT sudah berbeda beda. Ya yang namanya penduduknya heterogen, 

dari berbeda-beda sifat, berbeda-beda SDMnya juga. Sehingga hal 

tersebut menjadi faktor juga.  
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2. Apa yang kemudian dilakukan pemkot ketika ada PPTK yang 

melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan? 

Jawaban: Biasanya dari kamu melakukan recycle atau perputaran 

tugas, jadi kalau ada masalah di RW 1 misalnya PPTK kita mutasi di 

RW 2. Selain itu berdasarkan kesepakatan warga juga. 

3. Apakah solusi itu dapat menyelesakan permasalahan? 

Jawaban :  sejauh ini bisa. Biasanya hal itu masalah cocok atau tidak 

cocok ya, karena ya itu tadi sifat SDM yang berbeda-beda.  

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Mengapa perwali Prodamas dirubah sebanyak 5 kali? 

Jawaban : Ya jadi kami setiap satu tahun sekali itu melakukan evaluasi. 

Kami lihat tahun ketiga itu kebutuhan warga dikota kediri sudah terpenuhi 

sehingga kami bingung mau mengalokasikan apalagi. Nah kalau ini tidak 

dibatasi maka yang terjadi adalah permintaan untuk keinginan bukan 

kebutuhan 

2. Lalu perwalinya dirubah yang seperti apa? 

Jawaban : Kalau alokasinya sama, tapi peruntukanya dikurangi. Kalau 

tahun lalu misalnya bibit boleh. Kemudian ditahun keberapa itu bibit 

sudah gak boleh lagi. Intinya ada di pasal 26,27,28 ya mana yang boleh 

dan mana yang tidak. Nah itu yang banyak diotak atik diperubahan 

perubahan perwali.  

3. Bagaimana dengan perwali yang telah dirubah, Adakah perbedaan yang 

menonjol ? 

Jawaban :Kalau tahun ini Prodamas plus ini lebih rigid lagi, kalau dulu 

masih banyak pasal pasal karet, dan itu dapat dimanfaatkan warga. Kalau 

sekarang sudah dibatasi.  

 

2. INFORMAN PEMERINTAH KOTA 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja Tupoksi dari Pemerintah Kota? 

Jawaban : Kita sebagai leading sector, kita mengelola operasional tim 

koordinasinya ditingkat kota. Seperti misalnya rapat-rapat, fasilitasi, 

koordinasi, sosialisasi itu dari pemkot 

2. Bentuk monitoringnya seperti apa, lalu SPJ dikumpulkan di pemkot juga 

atau tidak? 

Jawaban: Bukan, kalau SPJ keseluruhan di BPKAAD, kalau bagian 

pemerintahan hanya laporan akhir Prodamas dikumpulkan disini tiap 

triwulan sekali 

3. Untuk monitoring berapa bulan sekali pak? 

Jawaban :Monitoring maksimal 4 kali dalam satu tahun. 3 bulan sekali kita 

memonitoring. Kita melakukan monitoring maksimal 4 kali dalam satu 

tahun, dan setiap 3 bulan sekali itu ada laporan mengenai Prodamas tentang 

perkembanganya seperti apa, kita yang merekap seluruh laporan tersebut 
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b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Mengapa alokasi dana Prodamas 60% untuk infrastruktur? 

Jawaban : Ya itu memang arahnya keitu ya, tapi ya ada ketentuan-ketentuan 

diluar itu. misalnya jika sudah bagus infrastrukturnya ya dapat dialihkan ke 

kegiatan yang lain. 

2. Bagaimana kegiatan monitoring dalam kegiatan bansos? 

Jawaban: Monitoring lainya itu dibansos ,sekarang dengan perwali yang 

baru itu untuk bansos menggunakan BDT jadi dalam pemberian bansos 

menggunakan basis data agar tepat sasaran 

3. Mengapa baru sekarang menerapkan BDT? 

Jawaban : dulu belum ada datanya mbak. 

4. Jika kita lihat terdapat pemekaran RT di di Kota Kediri setelah adanya 

Prodamas ini bagaimana pak? 

Jawaban : ya itu sempat rame juga yang pemekaran RT itu, tapi sekarang 

sudah dihentikan tidak boleh sekarang. Dulu tahun 2016 1446 sekarang 

1472 RT. 

5. Bagaimana korelasi Prodamas dengan penurunan kawasan kumuh di kota 

kediri? 

Jawaban : Itu dari awal memang sudah koordinasi dengan bappeda, jadi 

bappeda mengusulkan agar Prodamas berjalan sejalur dengan penurunan 

kawasan kumuh 

6. Bagaimana dengan sistem penilaian Prodamas award ? 

Jawaban : Iya itu satu tahun sekali. Ada dua macam, ada penilaian RT 

terbaik dan Kelurahan terbaik. 

7. Cara penilaianya bagaimana pak? 

Jawaban : Di awal Prodamas award 2016  itu kita minta kelurahan menunjuk 

2 RT, kemudian kita melakukan penilaian ke lapangan. Partisipasi warganya 

seperti apa, swadanya seperti apa, kalau periode ke 2 Tahun 2018 , kita coba 

menyuruh RT membuat narasi kegiatan Prodamas di RT mereka itu arahnya 

kemana, jadi ada temanya. Itu sesi awal saja mbak. Selanjutnya, kita 

bekerjasama dengan radar kediri untuk jurinya, terdiri dari jurnalis, pemkot, 

dan perguruan tinggi.  

8. Lalu setelah itu prosesnya bagaimana pak? 

Jawaban :Dari narasi-narasi yang masuk kita seleksi, diambil 300 RT. Dari 

300 RT itu suruh mengajukan proposal, kemudian kita buat jadwal untuk 

presentasi di  kelurahan masing masing , lalu kita ambil juara umumnya. 

9. Lalu apa yang unik dari RT 6 RW 2 ini pak? 

Jawaban : Uniknya itu multiefek ya jadi dengan adanya Prodamas ini 

dampaknya bagaimana. Kalau di RT2 ini bagus berawal dari pembangunan 

poskampling portable kemudian melakukan jimpitan, poskamplingnya ada 

taman bacanya untuk edukasi juga jadi seperti itu tidak mudah menggerakan 

masyarakat di Kota kediri untuk berpartisipasi. 
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10 .Memang di RT RT yang lain tidak seperti itu ya pak? 

Jawab :Ya mungkin bedanya terletak pada partisipasinya mbak, jadi 

mengumpulkan jimpitan dengan jumlah banyak itu ya susah. Tapi di RT 2 

ini bisa 500 juta per tahun nya. Itu rutin setiap hari. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Bagaimana tanggapan pemkot ketika hubungan masyarakat dengan 

PPTK itu tidak sinkron? 

Jawaban : saya kerap mendengar kasus-kasusnya tetapi ya itu kembali 

lagi ke kelurahan dan masyarakat. Kesepakatanya seperti apa, kejadian 

seperti itu sudah sering terjadi dari mulai awal-awal Prodamas hingga 

sekarang pun masih ada, tetapi kita dari pihak pemkot sudah menghimbau 

agar semua diselesaikan secara kekeluargaan.  

2. Mengapa data KUBE Prodamas tidak ada, seharusnya yang 

memonitoring KUBE dimasyarakat itu dari lembaga yang mana? 

Jawaban : Seharusnya itu bagian kelurahan yang menjalankan Monitoring 

KUBE, padahal kelurahan itu lembaga yang paling bawah yang paling 

dekat dengan masyarakat kok malah tidak ada. Memang sudah jadi 

stereotip dalam kelembagaan itu, kebanyakan orang- orang kelurahan  

memang yang malas-malas, yang kinerjanya kurang rajin itu kebanyakan 

dimutasi dikelurahan. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Untuk perwali sendiri 5 kali perubahan ya pak, itu kenapa harus diubah 

ubah? 

Jawaban: Lima kali perubahan ya karena menyesuaikan perubahan 

perubahan hasil evaluasi kita,  monitoring dan menyesuaikan dengan 

aturan-aturan baru. 

2. Ketika perwali dirubah rubah itu apakah ada protes dari lembaga yang 

lain, misalnya keberatan atau bagaimana? 

Jawaban :Kalau sudah kesepakatan jadi lembaga dibawahnya misalnya 

kelurahan, kecamatan ya harus menrima karena aturan aturan tersebutlah 

yang akan membatasi pelaksanaan dilapangan juga.  

3. Poin apa saja yang dirubah dari Perwali? 

Jawaban : Misalnya masyarakat mengusulkan pengadaan pot pot tanaman 

yang dipasang dipinggir jalan. Ya awalnya itu boleh, tetapi hasil evaluasi 

kita, ketika beli pot besar-besar malah jadi mengganggu lalu lintas, dan 

jalanya semakin ssempit. Terus perawaan tanamanya itu menjadi kurang 

jadi dari pada mati tanamanya. Jadi itu tidak tepat sasaran. 

4. Itu maksudnya warga tidak bisa mengelolanya atau bagaimana pak? 

Jawaban: Ya untuk menghindari kerawanan dalam penyelewengan, 

misalnya ternak dijual karena alasan mati kan bisa 
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3. INFORMAN KECAMATAN 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja tupoksi lembaga kecamatan dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban: sebagai lembaga yang memonitoring kelurahan diwilayah 

kecamatan kota ini. Setiap kelurahan 1 orang saja kalau dari 

kecamatan. 

2. Monitoringnya dalam bentuk seperti apa? 

Jawaban : Bentuk monitoring kami contohnya memastikan bahwa 

RAB yang dibuat itu sudah sesuai peruntukanya, adapaun hal hal lain 

misalnya mengenai keterlambatan dalam pembuatan RAB itu juga 

kami yang memantau. Karena hal tersebut mempengaruhi dalam 

pencairan dana. 

3. Kalau dari pemerintah kota bagian pemerintahan apa tupoksinya pak? 

Jawaban: pemkot biasanya hanya memeriksa laporan perkembangan 

Prodamas setiap 3 bulan sekali, dari kelurahan dikumpulkan ke 

kecamatan, dari kecamatan mengumpulkan ke pemkot.  

4. Untuk tupoksi kelurahan itu apa saja? Apakah segala kewenangan 

semua diserahkan ke kelurahan? 

Jawaban: jadi begini mbak, di dalam Perwali itu disebutkan bahwa 

kecamatan adalah pengguna anggaran sedangkan kelurahan adalah 

Kuasa pengguna anggaran. Jadi kelurahan yang melaksanakan semua 

bersama dengan RT. 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Dari 3 bidang pemberdayaan dalam Prodamas,manakah yang paling 

banyak terdapat masalah? 

Jawaban: semuanya pasti ada banyak ya, tapi biasanya yang saya 

temui itu ada di bansos. 

2. Kalau di infrastruktur apa yang sering menjadi masalah? 

Jawaban: biasanya masalah hubungan RT dengan PPTK ya kerap tidak 

sinkron.  

3. Mengapa untuk pemberdayaan KUBE kerap tidak jalan? 

Jawaban: kalau KUBE kembali ke masyarakatnya masing-masing ya 

yang penting pemerintah sudah menfasilitasi mendanai dengan siap, 

tapi biasanya partisipasinya yang kurang. 

4. Bagaimana monitoring kecamatan dibidang KUBE? 

Jawaban: kelurahan yang seharusnya memonitoring KUBE , kan yang 

paling dekat dengan masyarakat. Kalau dari kecamatan timnya kan 

hanya 1 orag per kelurahan ya mana bisa memonitoring semua 

masyarakat. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Adakah masalah antara hubungan RT dengan PPTK yang bapak 

ketahui? 
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Jawaban: biasanya ketidaksinkronan, tapi itu terjadi di awal awal saja. 

Kalau sekarang sudah jarang saya mendengar.  

2. Memang diawal terdapat banyak permasalahan apa saja? 

Jawaban: ya intinya banyak yang tidak sesuai kesepakatanlah. Tapi 

saya rasa itu bisa diselesaikan secara kekeluragaan. Mungkin juga 

banyak faktor ya apalagi kan tingkat kualitas SDM berbeda-beda. Saya 

tidak tau pasti yang lebih tau mungkin PPTK ya karena kelurahan kan 

yang melaksanakan. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Mengapa perwali Prodamas mengalami perubahan sebanyak lima kali? 

Jawab: karena dari kami ada evaluasi ya tentunya. Jadi ketika ada 

masalah dalam pelaksanaan lalu kita evaluasi ya langsung kita rubah 

aturan mainya. 

2. Poin apa saja yang bapak ketahui mengenai perubahan perwali? 

Jawab: saya kasih contoh mengenai pengadaan pot tanaman, ketika 

masyarakat tidak bisa merawat ya buat apa dianggarkan, daripada saat 

pemeriksaan atau pengawasan banyak masalah sehingga pengadaan 

pot dihapuskan dan sudah tidak diperbolehkan.  

4. INFORMAN KELURAHAN/PPTK 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja tupoksi PPTK dalam Prodamas? 

Jawaban : kami melayani masyarakat dan mendampingi masyarakat 

mulai dari perencanaan hingga pengawasan.  

2. Apa saja Tupoksi Kecamatan dalam Prodamas? 

Jawaban : lembaga yang memonitoring kelurahan diwilayahnya, jadi 

mulai pembuatan RAB itu pengerjaanya seperti apa, kendalnya apa itu 

pasti ditanyakan oleh kecamatan.   

3. Apa saja Tupoksi Pemkot bagian Pemerintahan? 

Jawaban: kalau pemkot bagian pemerintahan itu semua urusan 

mengenai Prodamas, secara keseluruhan pemkot memonitoring 

perkembangan Prodamas, termasuk menfasilitasi acara-acara misalnya 

dalam pelatihan tekniks PPTK atau pelatihan untuk pendamping 

Prodamas itu dari pemkot semua. 

4. Apa saja Tupoksi Bappeda? 

Jawaban : Bappeda sebagai tim verifikator pada saat perencanaan, 

kemudian sebagai narasumber saat musrenbang juga yang 

mengarahkanlah intinya, perencananya itu harus seperti apa ya hanya 

begitu saja. 

5. Apa saja Tupoksi LPMK? 

Jawaban : LPMK sebagai penampung aspirasi warga saja mbak. Ya 

kalau bisa diminta untuk membantu menyelesaikan masalah dalam 

Prodamas karena LPMK yang dekat dengan masyarakat sekitar. 
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b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana pelaksanan Prodamas dalam menunjang pemenuhan 

fasilitas ditingkat RT? 

Jawaban : Ya sekarang masyarakat arahnya sudah melenceng, ada yang 

minta AC itu kan tidak boleh. Kalau ada warga yang minta AC contohnya, 

berarti yang lainya sudah tidak butuh. Nah ini yang tidak wajar, harus ada 

batasan, jadi istilahnya di col ne ndase digandoli buntut e  

2. Lalu apa yang dilakukan pemerintah dalam membatasi kebutuhan-

kebutuhan masyarakat? 

Jawaban : selama ini pemerintah sudah berusaha dengan mengganti 

perwalinya. Menurut saya harus ada batasan waktu, ketika ini sudah 

diperlukan ini tidak diperlukan. Kalau sudah tidak diperlukan tapi tetap 

diprogramkan maka yang terjadi, kebutuhan2 sekunder atau kebutuhan 

yang mewah” itu akan diinginkan, karena ngga sebanding, kebutuhanya 

dikit tetapi dananya banyak. Akhirnya barang mewah yang dibeli, tidak 

bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan itu harus ada 

batasan. 

3. Mengapa harus ada pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaanya? 

Jawaban: Jadi hal hal yang diperbolehkan pembelian barang atau yang 

tidak ini kan relatif mbak. Jadi contoh kebutuhan mbak ayu dengan orang 

lain itu berbeda beda kan. Kebutuhan sekunder tersier antara RT ini 

dengan RT yang lain sudah beda. Dan ini dari perwali dipukul Rata. Jadi 

standartnya ditentukan. Ya kita harus bisa melayani hal hal yang kdang 

diperwali ini tidak ada. Banyak keputusan-keputusan yang hanya sekedar 

kesepakatan di kelurahan maupun ditingkat kota. Tapi alhamdulillah bisa 

terselesaikan. 

4. Bagaimana sistem swakelola yang dilakukan oleh kelurahan? 

Jawaban: kita dari PPTK yang melayani masyarakat mbak, jadi mau 

membangun apa, konsepnya seperti apa, dananya berapa ya akan kita 

layani, kalau saya jadi PPTK sistemnya ya saya kembalikan lagi ke warga, 

maunya seperti apa Kalau masalah belanja, ketika saya jadi PPTK saya 

serahkan ke warga mbak, saya tinggal ngecek saja. RAB itu saya ajari 

warga membuat dan cara membacanya bagaimana. Jadi jangan hanya 

menerima dana saja tetapi harus tau dana ini untuk apa saja, barang mana 

saja yang kena pajak PPN, itu warga harus mengetahui. 

5. Bagaimana tanggungjawab PPTK dalam sistem swakelola? 

Jawaban: PPTK mendampingi RT dari mulai usulan rembug warga 

hingga pencairan dananya itu kita yang mendampingi mbak, jadi tanggung 

jawab kita juga berat kalau salah sedikit saja pasti demo dan gontok-

gontokan 

6. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban: Banyak yang iri dengan tetangga dilingkungan RT terkait 

bansos. kalau misal yang dapat bansos hanya 10 KK ya akhirnya dibagi 
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rata. Karena itu tadi masyarakat banyak yang protes, merasa dia juga ikut 

tidak mampu. Padahal mampu tetapi berlaga tidak mampu, kalau tidak 

dapat bansos protes dan marah-marah. Kalau Prodamas ini rawanya 

memang di bansos mbak. tapi kalau bansos itu panjang masalahnya. Pola 

pikirnya itu berbeda, banyak warga yang iri atau tidak ikhlas lihat 

tetangganya dapat bansos, ada yang pensiunan PNS tetapi janda itu juga 

protes,minta bantuan.Kalau di infrastruktur saya anggap gampang, karena 

itu sesuai kesepakatan 

7. Adakah hal-hal yang menjadi kesepakatan saja tanpa ada di perwali? 

Jawaban : bansos boleh dilaksanakan maksimal 250 ribu. Per Item/per 

paket dan itu tidak ada di perwali. Jadi hal hal seperti itu dari kesepakatan. 

Kalau yang dulu selama RT nya menggangap tidak mampu ya akan 

dikasih bansos, kalau sekarang tidak, tidak sesuai dilapangan. 

8. Bagaimana permasalahan Prodamas dilam aspek pembangunan fisik? 

Jawaban :Infrastruktur tinggal kesepakatanya bagaimana, kami melayani, 

maunya bagaimana, bentuknya seperti apa, berapa tukangnya, itu tinggal 

komunikasi saja.  

9. Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam bidang KUBE? 

Jawaban : Biasanya pemeriksaan atau monitoring yang lebih itu di bidang 

ekonomi misalnya pelaksanaan KUBE, Mana yang berjalan mana yang 

tidak itu harus diawasi. Banyak KUBE yang tidak berjalan, jadi hanya 

menerima saja, terus mengadakan pelatihan hanya bertahan beberapa kali 

saja terus tidak jalan.  

 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Sebenarnya yang memonitoring KUBE itu adalah tugas lembaga yang 

mana? 

Jawaban : seharusnya ya pemerintah kota atau kecamatan yang 

tugasnya monitoring kalau kelurahan sudah tidak sempat melakukan 

monitoring KUBE dimasyarakat karena tugas kelurahan juga sudah 

banyak, harusnya ya pemkot atau kecamatan yang tugasnya sama-sama 

monitoring, jangan semuanya dilimpahkan ke kelurahan. 

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam 

pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : Kalau secara pengelolaan dana itu PPTK yang bertanggung 

jawab, tetapi masalah pemeliharaan barang itu RT. Biasanya yang 

diperiksa bolak balik itu pasti pengadaan barang, tetapi ketika barang 

sudah dihibahkan ke warga itu jarang sekali diperiksa. Harusnya ada 

itu pemeriksaan atas pengadaan barang, harusnya tim monitoring dari 

pemerintah kota dan kelurahan tapi memang tidak sempat hampir tidak 

ada. Makanya pengawasan itu mengandalkan warga ,kalau ada laporan 

ya akan ditindaklanjuti. 

3. Bagaimana permasalahan antara PPTK dengan RT terkait Prodamas? 
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Jawaban : Ada banyak dan wajar saja mbak, hampir semua PPTK pasti 

istilahnya selintutan karena ya itu tadi kurangnya komunikasi dan 

kepercayaan satu sama lain. Saya pernah di kritik dan dilaporkan lurah 

mbak. Hanya karena saya bilang “kalau dana Prodamas itu ada sisa 

dan itu dimasukan ke uang produksi, uang produksi itu maksudnya 

uang bensin PPTK, uang makan itu termasuk include di tulis di RAB 

dapat dimasukkan kebiaya yang lain. Itu saya di protes sampai 

dilaporkan lurah, kebetulan si warga ini tau mengenai pengelolaan 

keuangan dan menjabat sebagai PPTK juga dikelurahan lainya. Saya 

dilaporkan mbak dan langsung ditegur oleh pak lurah 

4. Jadi seharusnya bagaimana pak? Permintaan warga yang seperti apa? 

Jawaban : Jadi bagi RT tidak boleh, dana Prodamas itu tidak boleh ada 

sisa. saya kan niatnya terbuka mbak. Hal seperti itu wajar dilakukan 

ASN ASN yang lain, pasti minta uang bensin istilahnya kan seperti itu. 

Dan terkadang mbak, kalau PPTK itu terlalu terbuka kadang bisa 

dimanfaatkan RT juga. Makanya kalau ada PPTK yang tidak terbuka 

itu wajar karena RT juga mencari keuntungan dari dana Prodamas. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Mengapa perwali Prodamas sering mengalami perubahan? 

Jawaban : ya harus begitu mbak. Aturan main itu harus dirubah rubah 

dan harus sama sama saling menghargai. Saya kalau jadi orang pemkot 

ya pasti begitu. Perwali harus sering dirubah rubah karena evaluasi 

harus selalu dilakukan. 

2. Poin apa saja yang dirubah dalam Perwali? 

Jawaban : Untuk yang tahun ini ada kebijakan, jadi KUBE itu 

minimal harus berjalan satu tahun. Jadi misalnya membeli peralatan 

baru untuk KUBE yang baru itu tidak boleh harus berjalan satu tahun 

dulu. Sehingga lebih sulit mendirikan KUBE sekarang. 

 

5. INFORMAN LPMK 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja tupoksi LPMK dalam Prodamas? 

Jawaban : LPMK memang sebagai lembaga pengawas dan pendamping 

ya istilahnya DPR nya Kelurahan lah, tapi bukan seperti dalam DPR-DPR 

pada umumnya. Kita kan hanya lingkup kecil, jadi sebanyak mungkin 

suara masyarakat kita tampung dalam hal perencanaan pembangunan, ya 

contohnya Prodamas ini. Tetapi dalam pelaksanaan kita juga menerima 

segala pengaduan warga terkait berbagai bentuk penyimpangan yang 

dilakukan berbagai oknum, nah itu sebagaian dari contoh kecil saja 

 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana peran LPMK jika terjadi permasalahan antar RT dan PPTK? 
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Jawaban : LPMK siap untuk membantu lebih dalam jika dibutuhkan tetapi 

secara lembaga kita tidak mau mengintervensi lebih dalam karena saya 

yakin semua masalah pasti bisa diselesaikan di Kelurahan. 

2. Adakah permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang? 

Jawaban: saya kira setia permasalahan dapat terselesaikan ya asalkan dari 

pihak satu maupun pihak kedua harus sama sama bersepakat dahulu.  

c. Interaksi antar lembaga 

1. Mengapa permasalahan dalam Prodamas itu dapat terjadi? 

Jawaban : ya karena perbedaan pendapat mbak, terkadang maunya RT 

begini PPTK tidak bisa mengikuti, terkadang juga RT banyak maunya, 

kalau misalnya barang kan maunya PPTK itu dihendel semua gitu lo biar 

gampang. Pekerjaan biar cepat selesai, tapi dari RT sering maunya harus 

dibicarakan dahulu. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Apakah bapak mengataui perubahan perwali dalam Prodamas? 

Jawaban: hanya sekedar mengetahui saja, untuk secara rincinya saya 

tidak hafal ya yang mengetahui semua PPTK. 

2. Apakah bapak sependapat dalam perubahan perwali Prodamas? 

Jawaban: sah sah saja ya yang namanya aturan main pasti banyak 

dilakukan pergantian karena dievaluasi setiap tahunya. 

6. INFORMAN RT 1 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Tugasnya RT dalam pelaksanaan Prodamas ini apa saja pak? 

Jawaban : ya disini saya mewakili masyarakat,mengikuti rembug warga, 

dan membantu masyarakat apa yang ingin diusulkan dalam Prodamas itu.  

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan di RT 1? 

Jawaban: banyak mbak, ada rehab jalan di gang-gang itu, pengadaan 

juga macam-macam, ada pengadaan sound system saya lupa. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Adakah permasalahan dalam hubungan PPTK dengan RT ? 

Jawaban: Ada dan banyak tapi kalau Saya pasrah mbak, pernah satu truk 

pasir dan sisa sisa material lainya itu diangkat semua ke Rumahnya pak 

Sutaji (PPTK), ya saya tidak mau ada perselisihan atau konflik macam-

macam makanya saya serahkan semualah maunya seperti apa nanti daripada 

geger satu RW karena saya tahu di RT RT lain seperti RT nya pak Edy 

sama Pak Mujiono itu juga terdapat masalah 

1. Masalahnya itu bagaimana pak? Mengapa bisa terjadi? 

Jawaban: ya hampir sama dengan RT RT yang lain. Masalah uang atau 

bahan material sisa yang ingin diminta kembali sama PPTK.  

2. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Apakah bapak mengetahui mengenai perubahan perwali? 
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Jawaban : Kalau adanya perubahan pas waktu sosialisasi saja, tapi secara 

keseluruhan tidak hafal, ya hanya sebatas mengetahui saja.  

 

7. INFORMAN RT 2 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja tugas RT dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : ya melaksankan Prodamas,melaksanakan rembug warga, 

mengajak masyarakat bersama sama berpartisipasi dalam 

pemberdayaan ini mbak. Membentuk tim, mengadakan rapat setiap 

bulan.  

2. Apa saja tugas PPTK dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : harusnya ya memberi solusi dan mengarakan RT mbak tapi 

Saya sering geger sama PPTK mbak, karena PPTK semaunya sendiri 

tidak mau mengarahkan dan memberi solusi justru mengambil banyak 

keuntungan dari dana Prodamas. 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana pemberdayaan Prodamas di RT 2 ini? 

Jawaban : banyak ya pastinya ada pengadaan tenda untuk acara 

bersama, pembangunan drainase, pengadaan lampu dan banyak sekali 

saya tidak hafal biar nanti mbak cek sendiri di RAB nya. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Adakah permasalahan dalam hubungan PPTK dengan RT saat 

pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : ada masalah pengadaan karept .bukan hanya karpet, dulu 

pernah pengadaan cangkul. Tidak saya trima barangnya. Harganya 

mahal 150 rb tetapi bahanya jelek, tipis sekali. Akhirnya saya 

mengajukan warga ingin membeli sendiri. saya belikan di daerah wates 

harganya 50 ribu tetapi bahanya bagus, tebal sekali. Kalau 

dibandingkan jauh kualitasnya. Di kwitansinya 150 ribu padahal, tapi 

kwitansi itu bisa dimanipulasi sama PPTK 

2. Adapakah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan? 

Jawaban : ada yang pelaksananya tidak sesuai perencanaan. Misalnya 

saja pengadaan barang itu tidak di trima oleh kami RT-RT sini. Karena 

yang belanja langsung dari PPTK tanpa sepengetahuan kami. Seluruh 

RT disini dibelikan karpet yang kualitasnya jelek. Akhirnya kami 

kembalikan lagi barangnya, kami tidak mau menerima. Kami juga 

tidak diajak belanja sendiri tiba tiba barang sudah datang saja. 

3. Bagaimana permasalahan dibidang pembangunan fisik? 

Jawaban : Masalahnya pembangunan Drainase/saluran air, di SPJnya 

kok volumenya 37 meter sedangkan sebenarnya volume itu 56 meter di 

RAB yang saya bawa dan sudah saya hitung bersama warga dan 

pendamping.  Pembangunan saluran air ini masih sampai 39 meter tiba 

tiba kok di stop sama PPTK ,padahal kan ukuranya 56 meter. 
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4. Apa yang diminta PPTK dalam proses pembangunan drainase 

tersebut? 

Jawaban :PPTK mintak sisa materialnya dikembalikan, ya saya 

bingung mbak, PPTK minta materialnya dikembalikan ke Bappeda, 

masak bappeda mau mengangkat material material sisa ini,kok tidak 

logis.  

5. Bagaimana dan apa tindakan bapak dalam penyelesainan masalah ini? 

Jawaban :Ya saya langsung ke perangkat kelurahan, saya sharing 

skarena tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya minta saran ke 

LPMK dan saya ceritakan semua. Uangnya ini masih sisa Rp2.300.000 

di PPTK, materialnya juga masih sisa, pembangunan ini masih sampai 

39 meter kok di stop padahal kan ukuranya 56 meter. Akhirnya pak 

subagyo dari LPMK mengubungi bappeda. 

6. Bagaimana tanggapan Bappeda? 

Jawaban: Diperbolehkan untuk lanjut pembangunanya, asalkan tidak 

boleh bilang ke PPTK kalau itu sisa. Jadi penyelesainya kita swadya 

masyarakat, masyarakat kita mau membangun bersama-sama gotong 

royong tanpa dibayar asalkan pembangunanya ini selesai sesuai 

dengan ukuran yang disepakati. 

7. Bagaimana reaksi PPTK setelah mentahui tindakan bapak? 

Jawaban: PPTK menghubungi saya, saya bilang kalau masalah sudah 

selesai dibantu LPMK dan Bappeda, pembangunan akan tetap 

dilanjutkan dari swadaya masyarakat, dikerjakan bareng bareng. tetapi 

PPTK tetap tidak mau. PPTK tetap ngeyel minta materialnya 

dikembalikan ke bappeda. Akhirnya saya tegaskan, ya pak saya akan 

kembalikan sisa sisa ini ke Bappeda asalkan ada surat persetujuan dan 

tandatangan RT dan PPTK sebagai bukti. Terus PPTK tidak mau buat 

surat surat perstujuan semacam itu, padahal sisa Rp 2.300.000 itu 

rencana saya minta untuk melanjutkan pembangunan karena sisa 

material seperti semen dam pasir itu masih ada, tetapi PPTK tetap 

ngotot pengen mengambil uang sisa semuanya. 

8. Adakah tindakan lain dari RT ketika pelaksanaan tidak sesuai 

perencanaan? 

Jawaban : Ada Misalnya saja pengadaan barang itu tidak di trima oleh 

kami RT-RT sini. Karena yang belanja langsung dari PPTK tanpa 

sepengetahuan kami. Seluruh RT disini dibelikan karpet yang 

kualitasnya jelek. Akhirnya kami kembalikan lagi barangnya, kami 

tidak mau menerima. Kami juga tidak diajak belanja tiba tiba barang 

sudah datang saja. 

9. Adakah permasalahan lain selain pengadaan karpet? 

Jawaban : ada, dulu pengadaan karpet dan pengadaan cangkul. Tidak 

saya trima barangnya. , Padahal di kwitansinya 150 ribu tapi kok jelek 

bahanya, tipis sekali. Akhirnya saya mengajukan, warga ingin 
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membeli sendiri. saya belikan di daerah wates harganya 50 ribu tetapi 

bahanya bagus, tebal sekali. Kalau dibandingkan jauh kualitasnya. 

Terus beli sound system ini mbk, udur-uduran, karepe gak boleh. 

(maunya tidak boleh). Jadi total belinya 19 juta ,niat saya mau saya 

habiskan uangnya untuk beli yang kualitasnya lebih baik dan lengkap 

sama kabel-kabelnya. itu tidak boleh sama PPTK, PPTK meminta 

jatah sisa dari anggaran ini. Seperti pengadaan kursi itu juga diganti 

yang “lawas” dan perkiraan saya PPTK tidak mau dirugikan. 

10. Mengapa tindakan PPTK dalam penyelewengan tugas dan peranya 

dapat dilakukan semudah itu? 

Jawaban :PPTK itu pintar srateginya, kenal sama pemiliknya toko dan 

survey toko diseluruh kota kediri sebelum melakukan pembelanjaan. 

Jadi pemiliknya sudah hafal gerak geriknya PPTK kalau mau ambil 

keuntungan Prodamas itu.  

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Apakah bapak mengetahui perubaha perwali Prodamas setiap tahunya? 

Jawaban : hanya sekedar mengetahui saja saat sosialisasi, untuk 

keseluruhan saya tidak hafal mbak. 

8. INFORMAN RT 3 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja tugas dan peran RT dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : kita ya melaksanakan bersama PPTK mbak, terus pembuatan 

RAB itu juga saya menyuruh orang yang bisa meghitung RAB. Intinya RT 

sebagai perwakilan masyarakat dalam melaksanakan Prodamas ini.  

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana pelaksanaan Prodamas di RT 3? 

Jawaban : banyak mbak saya tidak hafal biar nanti saya kasih RAB 

nya saja disitu tercantum semua. 

2. Apakah bapak setuju dengan sistem BDT dalam bansos Prodamas? 

Jawaban : saya tidak menganggarkan mbak, karena daripada nanti 

Rame. Kan kalau BDT tidak semuanya dapat ya, kalau dulu sebelum 

ada BDT rata semua kalau skrng tidak. Jadi di RT 3 ini tidak 

menganggarkan. 

3. Mengapa BDT dianggap tidak adil? 

Jawaban: tidak menggarkan bansos karena semua masyarakat protes.    

adanya BDT itu justru tidak adil karena kalau dulu satu bungkus bansos 

1 KK, bisa rata untuk seluruh KK di RT 3 kan, kalau tahun ini bisa bisa 

satu KK dapat 4-5 bungkus, yang dapat kan dobel-dobel ada bapak, ibu, 

anak, kakek, nenek. Kalau dihitung sudah berapa itu mbak, lah kalau 

begini bisa tambah geger warga. Akhirnya kesepakatan tidak 

dianggarkan saja” 
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c. Interaksi antar lembaga 

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi di RT 3 terkait hubungan RT 

dan PPTK? 

Jawaban: banyak masalah, bukan hanya RT sini aja, ya tapi semoga 

dengan PPTK yang baru ini orangnya benar-benar baik. 

2. Bagaimana permasalahan Prodamas terkait pembangunan fisik di RT 

3? 

Jawaban : Dulu di RT 3 ini mbak, membangun saluran air berukuran 

35 meter masih dapat 30 meter itu di Stop sama PPTK ,saya hitung itu 

sisa uangnya masih banyak mbak sekitar Rp.1.500.000. Itu saya minta 

tidak boleh, akhirnya geger dengan warga sini, PPTK tetap tidak mau 

ngasih uang sisanya kemudian saya minta kwitansi, kok saya disuruh 

minta ke toko bangunan kan harusnya PPTK yang bawa. 

3. Dulu PPTK nya siapa dan bagaimana sistem pembelanjaan barang 

pak? 

Jawaban: Dulu PPTKnya pak sutaji itu waktu pembelanjaan barang 

terjadi udur-uduran, mencari barang yang bagus itu maunya PPTK 

tidak boleh. RT tidak boleh memilih barang yang bagus, padahal 

waktu ada evaluasi ketemu pak walikota, pak abu bilang kalau beli 

barang ya harus yang bagus kualitasnya. Harus yang terbaik dan sesuai 

anggaran. Tapi kenyataanya itu tidak boleh sama PPTK dengan alasan 

uangnya tidak cukuplah dan lain lain. 

4. Bagaimana permsalahan itu dapat terjadi dan Mengapa PPTK dapat 

semudah itu melakukanya? 

Jawaban: PPTK Itu seperti “malak” pihak tokonya. Ini kenyataan, 

bahkan kalau pihak tokonya tidak mau itu seakan akan mau diancam 

sama PPTK agar tahun berikutnya belanja Prodamas tidak beli disitu 

lagi jadi istilahnya dia minta bagian mbak. Sebenarnya bukan sisa 

mbak, karena saya kalo menganggarkan itu banyak, sampai dananya 

itu harus habis tidak tersisa sama sekali, jadi PPTK merasa tidak dapat 

bagian, akhirnya tidak berhasil meminta ke RT ya dia minta ke Toko. 

Saya bersedia jadi saksi, kalau perlu mbak adukan ke pemkot tidak apa 

apa, saya bersedia jadi saksi. Karena saya punya buktinya. 

5. Lalu apa yang terjadi ketika PPTK meminta bagian atau ceperan atas 

dana Prodamas?bagaimana dampaknya? 

Jawaban : Misalnya saja kalau pengadaan mebel meja kursi, itu ketika 

dianggarkan sekian di RAB misalnya 7 juta, tapi ketika PPTK 

meminta bagian berarti kan harus dikurangi anggaranya jadi bukan 7 

juta lagi istilahnya kualitasnya menjadi turun, sehingga barang tersebut 

bisa jadi murah, hargannya turun dan kualitasnya juga jelek. 

6. Bagaimana dengan tindakan PPTK selain meminta ceperan-ceperam 

tersebut? 
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Jawaban : Saya juga pernah ditelfon sama pihak toko, waktu itu ada 

pengadaan barang sepatu anak sekolah mbak, itu pihak toko diancam 

sama PPTK kalau tidak dapat bagian dari dana itu maka PPTK tidak 

akan mentrasnfer uangnya dan tidak akan belanja lagi ke toko itu lagi. 

Sama pihak tokonya ya diberikan karena takut kehilangan pelanggan 

lagi. 

7. Bagaimana tanggapan kelurahan saat proses pengaduan? 

Jawaban : saya jadi RT disini 2 tahun ini mbak, waktu pertama itu 

barang dikirim terus sama PPTK tanpa persetujuan RT, saya tidak mau 

mbak, saya laporkan ke pak Lurah. Terus geger di kelurahan waktu itu 

tanggapanya pak Lurah tidak ada, saya bingung saya harus lapor 

kemana. Waktu dulu tahun 2017 tidak ada penyelesainnya, hilang 

dengan sendirinya mbak. Saya rasa mereka sudah “kongkalikong” 

punya kerjasama yang kuat. Karena saya lapor ini lapor itu tidak ada 

tindaklanjutnya, sama sekali tidak ditanggapi. Bahkan saya minta 

dipertemukan dengan PPTK agar permasalahan dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan juga tidak mau. Terus lurahnya diganti sekarang 

,alhamdulilkah lurah yang ini mau menanggapi mbak. 

8. Selain permasalahan dengan PPTK, apakah RT pernah terlibat masalah 

dengan yang lain? 

Jawaban: ada mbak , dengan pendamping. Bela itu juga sempat tak 

gegeri mbak, karna dia kalau membuat RAB itu menuruti permintaan 

PPTK, harusnya kan menuruti permintaan warga bukan PPTK. Lalu 

saya adukan ke pak Lurah terus bela dimarahi pak Lurah, bela ganti 

marah marah ke saya. masalahnya sudah diukur membuat gorong 

gorong itu 35 meter tetapi  di RAB nya ditulis 28 Meter. Ya saya tegas, 

saya suruh bela ngecek ke lokasi, duitnya masih apa tidak, berani 

terbuka apa tidak. Masak 16 juta cuman jadi 28 meter, jangan dikira 

saya tidak tau, saya juga melibatkan banyak pihak untuk 

mengitungnya. 

9. Apakah ada proses pengaduan saat evaluasi? Jika ada itu seperti apa 

sistemnya? 

Jawaban : Kan disini ada programnya KOPI TAHU ya satu tahun 

sekali, itu semua jajaran pemerintah, kepala dinas seluruh kota kediri 

diundang semua, kalau disini bertempat di rumahnya pak edy RT 6 

dulu. Tapi saat acara itu tidak berani ada satupun yang membahas 

masalah-masalah Prodamas. Justru yang dibahas tentang PKH dari 

dinas sosial itu. Tidak ada satupun yang bertanya tentang Prodamas, 

padahal penyelewengan Prodamas itu banyak. 

10. Kemungkingan di RT-RT yang lain apakah juga terjadi permasalahan 

yang sama? 

Jawaban : Tidak hanya RT sini saja mbak, intinya semua RT yang 

dipegang PPTK ini banyak yang komplain. PPTK ini banyak meminta 
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uang uang sisa dari dana Prodamas. Kemudian kami akhirnya satu RW 

sepakat untuk meminta pergantian PPTK ke Kelurahan. 

11. Adakah LSM yang membantu menyelesaikan masalah? 

Jawaban : disini tidak ada keterlibatan LSM sama sekali jadi kita 

penyelesaianya berembug dirumah pak RW. 

12. Bagaimana tanggapan bapak terkait PPTK yang menyebutkan bahwa 

RT sebenarya juga ada yang nakal? 

Jawaban: Begini mbak, sekarang kan uang yang bawa PPTK terus 

caranya RT untuk berbuat nakal itu bagaimana, RT saja tidak tau 

wujud uangnya seperti apa. Misalnya saja belanja barang, kan dari RT 

cuma menang memilih barang saja, untuk uangnya yang mentransfer 

ke toko ya PPTK. Jadi tidak ada penyelewengan dari RT itu tidak bisa.  

13. Lalu peran LPMK dalam permasalahan ini seperti apa? 

Jawaban : cara mengarahkanya itu ya kurang maksimal, saya cuman 

disuruh telpon si A, si B, ya hanya itu saja tetapi secara solusi saya 

kurang dapatkan, yang saya takutkan itu kalau LPMK dan pejabat 

kelurahan itu kongkalikong, saling menutupi, itu yang saya tidak suka. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Apakah bapak mengetahu perwali Prodamas yang sudah banyak 

mengalami perubahan? 

Jawaban : saya hanya mengatahui pada saat sosialisasi dikelurahan 

saja mbak untuk selanjutnya saya tidak hafal. 

9. INFORMAN KETUA RW 02 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa tugas dari ketua RW ? 

Jawaban : RW bertugas memantau, mengawasi RT, dan ikut 

mendampingi RT juga dalam menyelesaikan permasalahan. 

2. Apa tugas PPTK dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban: mengarahkan RT dalam pembuatan RAB ya, terus ada juga 

pendamping yang melakukan pendampingan kepada semua RT dalam 

pelaksanaanya.  

3. Apa tugas LPMK dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawab : Secara garis besar, LPMK itu seperti DPRnya kelurahan lah 

tapi kan dalam pelaksanaan ini LPMK tidak dianggarkan dari pemkot. 

Jadi tidak ada dana atau honor untuk LPMK dalam pengawasan 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana pemberdayaan Prodamas di RW 2 ini? 

Jawab : Pemberdayaan di RW 2 adalah pemberdayaan yang luar biasa 

saya beri contoh pertama pembangunan teras masjid di 4 RT masing 

masing RT 10 juta sehingga total semua 40 juta dan ini dikerjakan 

secara swadaya melalui oleh masyarakat bahkan tenaga kerjanya tidak 

dibayar, masyarakt sendiri yang gotong royong. Jika dilihat 

pembangunan yang total nilainya bisa sampe 80 juta itu hanya btuh 40 
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juta saja.  Karna yang banya itu pasti membayar tukang. Itu hanya 

salah satu contoh saja. 

2. Apakah masyarakat merasa terfasilitasi dengan adanya Prodamas? 

Jawaban : Jadi kita itu sering menyerap tenaga kerja dari lingkungan 

RT kita sendiri, selain itu Prodamas ini juga menfasilitasi kebutuhan 

disetiap RT misalnya sound system dan tenda untuk hajatan, kita tidak 

perlu meminjam sana sini, dari dana Prodamas kita bisa 

menggaggarkan apa saja kebutuhan kita untuk masyarakat. Sehingga 

msyarakat merasa terfasilitasi. 

3. Bagaimana sistem pencairan dana Prodamas ? 

Jawaban : Sistemnya dari PPTK (kelurahan) ditransfer ke Pak RT, 

yang berhak mencairkan PPTK, jadi pengguna keuangan adalah PPTK. 

Kemudian pak RT bersama Tim membelanjakan apa saja yang menjadi 

kebutuhannya RT atau sesuai dengan RAB yang ada. Seperti misalnya 

ditahun 2019 ini  kita sudah merencanakan anggaran ntuk tahun 2019- 

2020 sehingga ditahun 2020 nanti kita sudah ada yang dibicarakan 

lagi. Semua RT sudah tau rencana anggaran kita, sehingga RT maupun 

RW tidak bisa mengalihkan anggaran karna sudah tercantum di DPA 

(dana pengguna anggaran) sesuai aturan yang ada. 

4. Pemberdayaan untuk bidang sosial contohnya apa saja pak? 

Jawaban : Kalau dibidang sosial untuk anak anak sekolah kita 

menggangarkan alat alat sekolah, alat tulis,buku, kalkulator dan untuk 

bansos yang lain untuk manula kita anggarkan untuk makanan 

pokok,sembako, minyak, gula. 

5. Bagaimana pemberdayaan dana Prodamas ini di bidang ekonomi 

Apakah setiap RT memiliki KUBE(Kelompok Usaha Bersama)? 

Jawaban : Tidak, semua RT berbeda karena punya karakter tersendiri. 

Misalnya di RT 4 ada pemberdayaan dibidang ketrampilan berupa 

pembuatan hiasan sterofoam ,dekorasi dan kesenian lainya. Di RT 6 

ada KUBE yang bergerakk dibidang LAS. Terus untuk ibu ibu 

disemua RT disini ada pelatihan memasak dan menjahit. Semua 

alatnya dari dana Prodamas. Jadi KUBE semua tergantung karakter di 

setiap RT sendiri. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Bagaimana permasalahan terkait hubungan RT dengan PPTK? 

Jawaban : saya ajari geger mbak kalau ada PPTK yang semaunya sendiri, 

seluruh RT dari RW 2 berkumpul dirumah saya waktu itu untuk 

membicarakan pergantian PPTK yang kami ajukan ke Kelurahan dan 

besoknya langsung dilakukan pergantian. 

2. Apakah benar dana Prodamas itu sering diselewengankan oleh pihak 

oknum? 
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Jawab : iya tetapi itu dulu, sekarang perencanaan Prodamas itu harus lebih 

matang, sudah tidak ada lagi celah untuk jadi bancakan, kan kalau dulu 

masih bisa. Kalau sekarang saya ajari geger kalau tidak benar arahnya. 

d. Instrumen atau aturan lembaga? 

1. Bagaimana tanggapan bapak selaku ketua RW terhadap pergantian 

perwali Prodamas? 

Jawab : ya tidak apa apa, asalkan itu memang bermanfaat untuk 

semua ya tidak masalah. Karena kan setiap tahunya selalu dievaluasi 

ya Prodamas ini. 

10. INFORMAN PENDAMPING PRODAMAS 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apakah peran dan tugas pendamping dalam Prodamas ? 

Jawaban : saya sudah 2 tahun jadi pendamping Prodamas di RW 2 

ini, saya lulusan Teknik sipil ITS, disini tugas saya membantu 

pengerjaan RAB ,menggambarkan desain pembangunan fisik sesuai 

permintaan warga. 

2. Mengapa semua pendamping harus lulusan teknik sipil? 

Jawaban: karena kita sebagai penggantinya Dinas PUPR mbak, jadi 

harus yang paham dan mengerti mengenai pembangunan fisik. Kan 60 

% Prodamas untuk pembangunan fisik jadi yang paling penting itu. 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Adakah kendala dalam melakukan pengerjaan RAB Prodamas ? 

Jawaban : kendalanya mungkin sering molor saja ya, agak telat 

pembuatanya, jadi setiap RT berbeda-beda. Tetapi itu tanggungjawab 

saya dalam mendampingi RT. 

2. Terkait permintaan warga soal pembangunan fisik itu kan bermacam -

macam, bagaimana cara mengatasi perbedaan keinginan tersebut? 

Jawaban : ya menyesuaikan kondisi, kalau saya mengarahkan ke RT 

saya berikan pemahaman. Kalau tidak begitu nanti terjadi miss 

komunikasi. 

c. Interaksi antar lembaga 

1. Pernah kan ada permasalahan terkait pendamping dengan RT ? 

Jawaban : tidak ada mbak. Kalaupun ada hanya miss komunikasi saja. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai Perwali Prodamas yang sering 

mengalami perubahan? 

Jawaban : kalau saya nurut saja ya. Karena kan saya hanya melayani 

masyarakat, maunya seperti apa. ya kita taati saja perwalinya. 

11. INFORMAN PERWAKILAN MASYARAKAT 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Seberapa banyak peran masyarakat dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : saya setiap rembug warga pasti ikut mbak, karena kan eman-

eman kalau dana Prodamas itu hanya dihabiskan untuk pembangunan 
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infrastruktur saja. Kalau saya sering mengusulkan untuk pengadaan seragam 

ibu-ibu PKK itu, terus seragam pengajian ibu-ibu, seragam senam untuk 

warga RT 6, karena setiap hari minggu kita ada kegiatan senam. Selain itu, 

kita juga pernah ada disini pelatihan memasak jadi ya saya usulkan 

peralatan masak. 

 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Pernah ada usulan atau yang ibu usulkan tetapi tidak di terima oleh 

PPTK? 

Jawaban : waduh saya lupa ya, kalau tahun ini tidak ada di acc semua 

mbak. Pokoknya kalau dananya ada ya pasti dianggarkan.  

c. Interaksi antar lembaga 

1. Pernahkan atau apakah ibu pernah mendengar terkait permasalahan 

hubungan RT dengan PPTK atau PPTK dengan masyarakat? 

Jawaban : yang PPTK yang dulu namanya pak sutaji, ya kerap tidak 

sinkron mbak. Saya tidak mengetahui persis permasalahanya 

bagaimana, yang mengetahui biasanya pak RT. 

d. Instrumen atau aturan lembaga 

1. Apakah ibu mengetahui mengenai perubahan peraturan mengenai 

Prodamas? 

Jawab: Ya mengetahui tapi hanya sekilas saja. Pada saat mengikuti 

rembug warga itu kan diumumkan mana yang boleh mana yang tidak 

boleh diusulkan.  

 

12. INFORMAN RT 6 

a. Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

1. Apa saja peran RT dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : RT ya melaksanakan Prodamas, mengumpulkan masyarakat 

untuk rembug warga, serta melakukan koordinasi dengan PPTK. 

2. Apa saja tugas PPTK dalam pelaksanaan Prodamas? 

Jawaban : mendampingi RT dan mengarahkan RT baik dari perencanaan 

hingga pelaksanaan. 

3. Apakah LPMK juga berperan banyak dalam Prodamas? 

Jawaban : tidak terlau mbak, mungkin hanya membantu RT saja jika 

terdapat kendala , tapi kalau setiap rembug warga pasti diundang karena 

rembug warga harus menghadirkan berbagai elemen masyarakat. 

4. Lalu untuk kecamatan dan pemkot perannya apa saja? 

Jawaban : kecamatan lembaga yang memonitoring kelurahan 

diwilayahnya, kalau pemkot ya memonitoring tapi secara keseluruhan 

termasuk membuat perwali itu. 

b. Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

1. Bagaimana Pelaksanaan Prodamas di RT 6? 
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Jawaban : sejauh ini tidak ada masalah, semua lancar mbak. Kemaren 

kita mendapatkan juara umum Prodamas awards. Karena berhasil 

menggerakan partisipasi masyarakat untuk menabung di RT 6 ini, hingga 

uang terkumpul 500 juta dalam waktu satu tahun. 

2. Itu awalnya seperti apa pak, mengapa bisa sampai dapat 500 juta? 

Jawaban : awalnya kita bangun poskampling portabel dari dana 

Prodamas, kemudian dari pada nganggur ya kita setiap malam ronda 

sambil mengumpulkan jimpitan. Ya kita buat tim sendiri khusus 

pengelolaan program jimpitan ini mbak, ada sekretaris sendiri, bendahara 

sendiri biar mudah. 

3. Bagaimana pelaksanaan Prodamas dalam bidang ekonomi? 

Jawaban : alhamdulilah, RT sini sudah punya KUBE sendiri namanya 

KUBE sumber makmur usaha dibidang LAS mbak. Dan uang jimpitan 

tersebut biasanya juga digunakan untuk membantu pendanaan KUBE, 

4. Sudah berapa lama KUBE sumber makmur berdiri? 

Jawaban : lama sekali dari 2010 hingga sekarang. 

5. Bagaimana pelaksanaan Prodamas dibidang bansos? 

Jawaban: ya ada yang melaksanakan ada yang tidak mbak, tergantung RT 

nya. 

6. Apakah ada pergantian PPTK di RW 2? 

Jawaban : iya ada, sekarang PPTK nya baru pak heru, kalau dulu pak 

Sutaji yang sekarang menjabat jadi sekretaris kelurahan. 

7. Mengapa ada pergantian PPTK? 

Jawaban : semua RT minta ganti mbak, karena tidak cocok sajalah 

intinya. 

c. Interaksi antar Lembaga 

1. Permasalahan apa yang kerap terjadi dalam Prodamas? 

Jawaban : ya komunikasi. Biasanya kerap tidak sinkron, ada kejadian 

dulu di RT 2, pengadaan karpet itu dibelikan yang jelek sekali 

kualitasnya, terus tidak ada pembicaraan dulu dengan warga. Sehingga 

PPTK kadang semaunya sendiri.  

2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Jawaban : ya karena kurang komunikasi itu mbak. Tapi kalau masalah 

kepercayaan kadang yang sulit, kalau sekali miss komunikasi biasanya 

kedepanya sulit percaya. 

3. Apa yang biasa dilakukan RT ketika PPTK bertindak semaunya sendiri? 

Jawaban : kami kembalikan barangnya. Tidak kita trima. 

4. Kusus permasalahan di RT 6 ini apa pak? 

Jawaban : tidak ada mbak, kalau saya tegas intinya kepada PPTK. Kami 

maunya kerjasama bukan kerja sendiri sendiri. 
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