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Abstrak 

Pembangunan prasarana dasar dalam bentuk ketersediaan infrastruktur merupakan tugas dan 

kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang ditujukan untuk menunjang 

roda kehidupan masyarakat. Namun, ketimpangan pembangunan akan membawa dampak 

buruk dengan munculnya disparitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran atau 

pengaruh DPRD terhadap proses pembuatan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di 

Kabupaten Pasuruan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, dan penelaahan dokumen. Data 

primer diambil menggunakan wawancara mendalam dengan pihak eksekutif dan legislatif di 

Kabupaten Pasuruan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur dan dokumen 

dari pemerintah setempat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kurang kuatnya anggota 

legislatif di Kabupaten Pasuruan untuk menembus akses kebijakan dalam melaksanakan 

pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain, banyak 

aktor politik yang berasal dari wilayah Timur namun masih belum dapat mencapai tujuan 

untuk meningkatkan fasilitas dan pembangunan kesejahteraan terutama infrastruktur di 

wilayah tersebut sehingga permasalahan disparitas antar wilayah akan selalu menjadi 

pekerjaan rumah bagi para anggota dewan. 
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Infrastruktur, Interaksi Aktor Politik, Kekuatan Politik, Kebijakan Publik 

 

Abstract 

Public facilities construction in the form of infrastructure availability are government’s 

duties and obligations for providing basic services for societies’ daily life. However, 

development inequality will bring negative effect with the emergence of regional disparities. 

This study aims to determine the role of legislative or their impact in the decision making 

process regarding infrastructure development in Pasuruan. The methods used in this 

research is using qualitative research by conducting interview and analyzing secondary 

documents. Primary data were taken by conducting interview with the executive and 

legislative governments in Pasuruan. On the other hand, the secondary data were taken from 

some literatures and local government’s document. The finding of research found that 

legislative member are not strong enough to penetrate political access in implementing the 

development of infrastructure in East Pasuruan. In other words, lot of East Pasuruan 

political actor could not reach their goal for improving public facilities and infrastructure in 

East Pasuruan. Hence, the problem of regional disparities will always be a home work for 

legislator in Pasuruan. 

Keywords: Decision Making, Representation, Regional Disparity, Infrastructure 

Development, Political Actor Interaction, Political Power, Public Policy 
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Pendahuluan 

Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk masyarakat merupakan kewajiban 

pemerintah sebagai penunjang roda ekonomi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana 

dasar berupa ketersediaan infrastruktur yang menunjang dapat meningkatkan ritme kerja 

masyarakat sehingga output yang dihasilkan nantinya kembali pada peforma ekonomi suatu 

negara. Infrastruktur menjadi penting, terutama pada sektor ekonomi, baik itu skala mikro 

maupun makro, hasilnya diharapkan akan menciptakan masyarakat yang sejahtera serta 

mempercepat pertumbuhan negara. Namun apa yang terjadi jika ketersediaan infrastruktur 

antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama? Apakah itu berarti satu daerah yang 

didukung oleh infrastruktur yang memadai akan lebih maju dibandingkan dengan daerah 

dengan pembangunan infrastruktur yang tertinggal? 

Menurut Syafrijal dalam buku berjudul Ekonomi Wilayah dan Perkotaan (2012), 

menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ketimpangan wilayah diantaranya 

adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, 

kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa,  pengkonsetrasian kegiatan ekonomi daerah, dan 

perbedaan alokasi dana pembangunan antar wilayah2. Kabupaten Pasuruan sendiri masih 

mengalami fenomena kesenjangan antar wilayahnya, yakni perbedaan kehadiran infrastruktur 

fisik, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, maupun transportasi, diantara wilayah 

Pasuruan bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten menyadari akan fenomena 

kesenjangan pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk 

melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi ketimpangan di 

wilayah Pasuruan Barat dan Timur. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa tujuan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan salah satunya adalah untuk mewujudkan 

jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi serta 

terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan awas akan adanya disparitas pembangunan diantara 

wilayah timur dengan barat di Kabupaten Pasuruan. Bupati Kabupaten Pasuruan saat ini, M. 

Irsyad Yusuf mengakui bahwa pembangunan di dua kutub Kabupaten Pasuruan ini sangatlah 

mencolok dilihat dari persebaran industri yang hampir 90 persen berada di wilayah Barat. 

Demikian pula dengan infrastruktur dan pendidikan3. Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada 

akhirnya berusaha menanggulangi ketidakmerataan pembangunan dan pemerataan industri di 

wilayah Kabupaten Pasuruan, salah satunya melalui pembangunan ruas jalan tol Gempol-

Pasuruan-Grati sepanjang 34.500 km. 

Permasalahan yang selalu sama, kesenjangan antara timur dan barat, terutama 

infrastrukturnya, selalu menjadi pekerjaan rumah anggota dewan Kabupaten Pasuruan. Hal 

tersebut disebabkan oleh tidak mampunya anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan untuk 

menembus akses kebijakan dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan di wilayah 

tersebut. Dengan kata lain, banyak aktor politik yang berasal dari wilayah Timur namun tidak 

dapat dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pembangunan kesejahteraan 

terutama infrastruktur di wilayah tersebut. 
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Meski telah banyak tulisan mengenai disparitas kewilayahan, namun Peneliti 

setidaknya memiliki dua motif dasar dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penelitian ini 

ingin melihat peran atau pengaruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

terhadap pembuatan keputusan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pasuruan. 

Kedua, penulis ingin melihat apakah keputusan yang telah dibuat oleh anggota DPRD 

Kabupaten Pasuruan pada kebijakan terkait pembangunan infrastruktur telah 

merepresentasikan rakyat di Pasuruan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu seperti 

penelitian Arif Rakhman Hakim yang berjudul “Aspirasi Politik Masyarakat Kabupaten 

Pasuruan tentang Disparitas Pembangunan dan Kesejahteraan di Wilayah Timur dengan 

Wilayah Barat di Kabupaten Pasuruan Pasca Pilkada 2008” lebih menekankan pada 

bagaimana pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengolah aspirasi masyarakat di wilayah 

Pasuruan Timur untuk menanggulangi disparitas kewilayahan sekaligus macam-macam 

solusi yang ditawarkan. Disisi lain, pada tulisan Gusti Eka Mahardipa berjudul “Politik 

Perencaan Pembangunan (Studi Proses Politik Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Pasuruan 2011)” lebih menekankan pada bagaimana elit pembuat kebijakan memandang 

fenomena disparitas kewilayah di Kabupaten Pasuruan. Penulis sendiri menganggap bahwa 

fenomena disparitas pada infrastruktur penunjang bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh 

faktor geografis saja, namun ada faktor lain yang menyebabkan keadaan tersebut. Penulis 

berpandangan bahwa kemampuan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang buruk dalam 

mengambil keputusan terkait pembangunan infrastruktur menyebabkan ketertinggalan di 

wilayah Pasuruan bagian timur.  

Penelitian ini menggunakan teori inkremental Charles Lindblom yang dipublikasi 

dalam artikelnya berjudul The Science of Muddling Trough dalam Public Administration 

Review seri ke-48 tahun 1959. Teori inkremental ini digunakan untuk memahami pembuatan 

keputusan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, terutama yang berasal dari 

Dapil 5 sebagai representator penduduk Pasuruan Timur. Inkrementalisme sendiri merujuk 

pada proses pembuatan keputusan dalam masyarakat majemuk yang mana sebuah keputusan 

merupakan hasil dari proses ‘memberi’ dan ‘menerima’ dan persetujuan bersama diantara 

beberapa stakeholder dalam proses pengambilan keputusan4.  

 

Persepsi Problematika Disparitas Antar Wilayah 

Tingkat perkembangan suatu daerah sangat bergantung pada variasi dan kualitas 

sumber daya, topografi, iklim, curah hujan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kondisi 

geografi memberikan sumbangan terhadap adanya fenomena disparitas antar wilayah. 

Ditambah lagi, keadaan politik yang tidak stabil dapat pula menjadi pemantik ketidakpastian 

di berbagai roda kehidupan, terutama dalam roda ekonomi, yang jika ditarik lebih jauh akan 

memengaruhi tingkat investasi dan pertumbuhan di suatu daerah.  

Pemerintah daerah, baik jajaran dinas dan birokratnya maupun wakil-wakil rakyat 

yang duduk di kursi dewan, juga memiliki andil dalam menghadirkan kesenjangan wilayah 

didaerahnya. Hal tersebut disebabkan, salah satunya akibat dari kebijakan pemerintah daerah 

yang memberikan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat 

pertumbuhan yang berfokus pada daerah atau area tertentu saja. Ditambah lagi kondisi sosial 

dan budaya yang berbeda, masyarakat yang masih tradisional dan primitif, masih berpegang 

teguh pada nilai sosial yang konservatif, semuanya pada akhirnya menghambat 

perkembangan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan disparitas di wilayah tersebut.  
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Dalam skala regional, Kabupaten Pasuruan berada di posisi strategis segitiga poros 

distribusi di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melihat peluang tersebut dan 

mempersiapkan jalan sebagai salah satu sarana prasarana pendukung roda perekonomian di 

wilayah Pasuruan melalui pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, dan Pasuruan-Grati. Hal 

tersebut ditujukan untuk memberikan akses distribusi yang merata sehingga dapat menarik 

para investor untuk menanamkan investasinya di wilayah Pasuruan Timur. Hal tersebut 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan harapan agar disparitas antar wilayah 

di Kabupaten Pasuruan dapat dikurangi. 

 Kesenjangan antar wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan, tepatnya antara 

Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur muncul secara alamiah akibat dari tuntutan-tuntutan 

ekonomi para investor yang ingin menanamkan investasinya di wilayah yang dekat dengan 

akses perdagangan. Jika dilihat lebih dekat, di wilayah Barat Pasuruan terdapat akses jalan tol 

yang menghubungkan Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten tetangga seperti Surabaya, 

Sidoarjo, dan Malang. Tiga daerah inilah yang telah lama menjadi pusat-pusat ekonomi di 

wilayah provinsi Jawa Timur. Melihat fenomena tersebut, urgensi pemerataan pembangunan 

di wilayah Pasuruan Timur menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menjadikan pembangunan jalan tol Gempol-Grati 

menjadi prioritas utama dalam usaha menekan disparitas antar wilayah di Kabupaten 

Pasuruan. Jalan tol ini akan menghubungkan Pasuruan Barat melalui pintu tol Gempol 

dengan Pasuruan Timur melalui Grati dan Nguling. Saat ini pembebasan lahan untuk 

pembangunan tol yang disingkat Gempas ini, mencapai 73 persen atau 265 bidang lahan yang 

belum dibebaskan5.  

Namun, disisi lain, pembangunan jalan tol dianggap bukanlah sesuatu yang urgent 

untuk dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah melihat pembangunan infrastruktur 

penyediaan air di kawasan Pasuruan Timur lebih patut didahulukan karena kebutuhan air 

bersih untuk masyarakat di kawasan Pasuruan Timur lebih patut dikedepankan. Hal tersebut 

disebabkan karena selama ini beberapa kawasan di Pasuruan Timur selalu mengalami 

kekurangan ketersediaan air bersih, baik untuk memasak maupun untuk MCK (Mandi, Cuci, 

Kering) di saat musim kemarau tiba. Selain itu, Pasuruan Timur sangat kekurangan fasilitas 

kelengkapan jalan seperti lampu penerangan. Keadaaan tanpa penerangan yang mencukupi di 

ruas-ruas jalan di Pasuruan Timur menyebabkan angka tindak kejahatan curanmor (pencurian 

kendaraan bermotor) masih tinggi. Ketidakaamanan berkendara di wilayah Pasuruan Timur, 

terutama roda dua, telah menjadi rahasia umum bagi warga Pasuruan sehingga Pasuruan kini 

memiliki julukan sebagai city of begal6. 

Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah turut andil sebagai penyebab disparitas di 

daerahnya karena prioritas kebijakan pembangunan pemerintah yang hanya berfokus di satu 

pusat untuk mengakomodir permintaan investor sehingga satu daerah dengan daerah lainnya 

memiliki perbedaan ritme pembangunan. Akses jalan yang dibutuhkan oleh industri-industri 

besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah menjadi berbeda. Pada akhirnya, 

baik dinas maupun pihak legislatif memang awas mengenai fenomena kesenjangan yang 

terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. 
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Proses Pembuatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 

Karl W. Deutsch berpendapat: politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana 

umum. Hal ini diartikan bahwa keputusan politik berbeda dengan pengambilan keputusan 

pribadi individu, dan bahwa keseluruhan keputusan merupakan bagian dari sektor umum atau 

sektor publik negara7. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum 

atau nilai-nilai (public goods), yakni mengenai apa yang dilakukan dan siapa mendapat apa. 

Bagi Deutsch, negara dianggap sebagai kapal sedangkan pemerintah bertindak sebagai 

nahkodanya. Begitu pula dengan para wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Pasuruan, terutama dari daerah pemilihan lima yang merepresentasikan wilayah 

Pasuruan Timur, memberikan berbagai keputusan melalui rapat-rapat kerja bersama dengan 

Dinas-dinas terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. Rapat dengan dinas 

menjadi proses evaluasi dan koreksi program-program kerja pemerintah beserta anggarannya 

guna mengetahui prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya rapat-rapat 

kerja bersama dinas-dinas terkait, para anggota dewan akan dengan mudah mengevaluasi jika 

terjadi program-program ganda, yang telah dianggarkan untuk masuk Dana Desa, 

dianggarkan kembali oleh dinas. Dewan di Kabupaten Pasuruan dianggap memiliki kejelian 

dalam melihat permasalahan terkait program kerja dan penganggarannya yang tidak bisa 

dilihat oleh Dinas itu sendiri yang ditujukan untuk membantu eksekutif untuk lebih efektif, 

efisien, dan tepat sasaran dalam menentukan program kerja. 

Selain melalui rapat-rapat komisi dan rapat-rapat dengan dinas, keputusan-keputusan 

politik terkait infrastruktur dapat pula dilakukan melalui rapat fraksi maupun masuk dalam 

POKIR (Pokok Pikiran Anggota Dewan). POKIR ini banyak diambil dari hasil reses anggota 

dewan sekaligus hasil Musrenbang dan laporan langsung dari masyarakat konstituen yang 

ada di masing-masing kecamatan. Namun terkadang, jalan pemikiran eksekutif dan legislatif 

bertolak belakang. Salah satunya adalah munculnya program-program baru yang berasal dari 

usulan anggota DPRD terkait proyek pembangunan. Walaupun demikian, dinas tidak serta 

merta mengiyakan dan memasukkan program yang dimaksud. Dinas Cipta Karya, salah 

satunya, akan terlebih dahulu melihat dan merevisi program usulan apakah memang cocok 

dan sesuai dengan program-program kerja lain di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan. 

Selain itu, Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan mengungkapkan bahwa memang anggota 

DPRD berlomba-lomba memasukkan program-programnya dalam RKSKPD (Rencana Kerja 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah) namun tidak semua program yang diusulkan oleh anggota 

DPRD sudah tepat sasaran. Bahkan terkadang tidak tepat sasaran karena usulan-usulan 

program hanyalah sebagai proses membayar hutang janji-janji kampanye para anggota dewan 

sebelum menjabat. Proses pembuatan perencanaan program-program yang ada di Dinas Bina 

Marga akan disampaikan melalui rapat-rapat komisi dengan pihak DPRD untuk menentukan 

anggaran. Di rapat-rapat tersebutlah usulan-usulan program dari anggota Dewan masuk pada 

program kerja SKPD. Hal ini sebagai bagian dari perwujudan fungsi perwakilan DPRD yang 

menyerukan kepentingan konstituen di daerahnya. Usulan-usulan program tersebut yang 

disebut sebagai ‘usulan siluman’ karena masuk atau diselipkan ke dalam program kerja yang 

tidak sesuai dengan rencana awal oleh Dinas Bina Marga. 

Dari mulai RPJMD, peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD 

Kabupaten Pasuruan, hingga pada program kerja pemerintah, segala perencanaan lebih 

banyak berada di pihak eksekutif. Telah muncul gejala umum bahwa titik berat di bidang 
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legislatif telah banyak bergeser ke badan eksekutif. Mayoritas undang-undang yang 

dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif, sedangkan badan legislatif tinggal 

membahas dan mengamendemennya. Selain itu, rancangan undang-undang yang dibuat atas 

inisiatif badan legislatif sedikit jumlahnya dan jarang menyangkut kepentingan umum. 

Keadaan ini muncul akibat badan eksekutif bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan 

karena itu harus aktif mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugasnya badan eksekutif didukung oleh staf ahli serta sarana-sarana lainnya di masing-

masing dinas, yang memang merupakan syarat mutlak untuk merumuskan rancangan undang-

undang. Sebaliknya keahlian anggota-anggota badan legislatif lebih terbatas. 

Disisi lain, dalam bidang keuangan, pengaruh badan legislatif lebih besar daripada 

dalam bidang legislasi umum. Rancangan anggaran belanja diajukan ke badan legislatif oleh 

badan eksekutif, namun badan legislatif memiliki hak untuk mengadakan amandemen, dan 

dalam hal ini menentukan seberapa anggaran pemerintah dapat disetujui. Jadi, badan 

legislatiflah yang pada akhirnya menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang rakyat 

dipergunakan8.  

Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada 

kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk memaksakan 

kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan tersebut tidak ada, implementasi 

kebijakan yang dikendaki mungkin hanya bisa dicapai melalui suatu proses panjang yang 

bersifat inkremental dan saling pengertian diantara mereka yang terlibat (partisan mutual 

adjustment). Dalam situasi tertentu, distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula 

menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan 

tersebut secara formal disahkan9. 

Menarik dianalisis bahwa pada umumnya para anggota dewan mengatakan 

pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) bukan tempat untuk kompromi politik 

melainkan sebagai tempat untuk mendiskusikan arah kebijakan yang berkaitan dengan ‘nasib 

rakyat’ secara kritis, obyektif dalam proses perencanaan anggaran. Dewan berjuang keras 

untuk mendapatkan pos anggaran proyek untuk memenuhi permintaan dari konstituen mereka 

di daerah pemilihan10. 

Kecenderungan mislokasi dalam pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari 

pertarungan politik di antara politisi yang tidak pernah menguntungkan kaum miskin. Ketika 

pengalokasian dibuat, motivasi terhadap preferensi pengeluaran terkait dengan moral hazard 

legislatif. Preferensi legislatif adalah pada proyek infrastruktur karena lebih mudah 

digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji kepada voters-nya (Keefer dan Khemani, 2003). 

Pada saat yang sama jaring aspirasi yang dilakukan oleh DPRD pada masa reses 

justru menyuburkan praktik-praktik klientisme dan menjadi distorsi bagi Musrenbang. 

Kalangan DPRD meyakini bahwa kegiatan mereka dalam penyerapan aspirasi dimaksudkan 

untuk membawa usulan masyarakat daerah pemilihannya masing-masing yang tidak tidak 

tercakup dalam Musrenbang. Usulan bawaan DPRD kemudian dibawa ke tingkat daerah 

dalam fórum bersama eksekutif dan legislatif. Pada level terjadi lobby, negosiasi dan 

kompromi antara dewan dan eksekutif guna meloloskan usulan dari dewan. Dalam kondisi ini 

tidak terjadi koherensi antara jalur Musrenbang dengan jaring aspirasi dewan, dimana jaring 

                                                           
8 Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 324 
9 Solichin Abdul Wahab. 2014. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi 

Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 245 
10 Muchlis Madani. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, halaman 178 



aspirasi cenderung mendistorsi jalur Musrenbang. Pada tahap selanjutnya, eksekutif dan 

dewan yang mengambil keputusan mengenai anggaran daerah. 

 

Representasi Politik dan Pembangunan Daerah 

Kekuatan politik merupakan sumberdaya yang dimiliki seseorang (sekelompok orang) 

yang dapat digunakan meraih kekuasaan. Kekuatan ini dapat berupa kekuatan finansial, 

massa, maupun pengetahuan. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

kekuatan-kekuatan politik dapat merujuk pada individu maupun kelembagaan. Kekuatan-

kekuatan politik bersifat individual diartikan sebagai kekuatan-kekuatan politik yang berasal 

dari aktor-aktor politik atau orang-orang yang memiliki peran dalam proses dan kehidupan 

politik. Disisi lain, kekuatan-kekuatan politik bersifat kelembagaan dapat berupa lembaga 

maupun organisasi-organisasi yang melembaga dan bertujuan dalam pengambilan keputusan 

politik. 

Pada skripsi-skripsi terdahulu, salah satunya karya Gusti Eka Mahardipa berjudul 

Politik Perencanaan Pembangunan (Studi Proses Politik Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Pasuruan 2011), menyebutkan bahwa mengapa anggota DPRD yang berasal dari 

Pasuruan Timur memiliki kekuatan politik yang rendah dilatarbelakangi adanya perbedaan 

kuantitas dan kualitas anggota perwakilannya dengan para wakil yang berasal dari Pasuruan 

Barat. Gusti juga menyebutkan bahwa rendahnya SDM yang dimiliki oleh anggota DPRD 

perwakilan Pasuruan Timur berpengaruh pada usaha-usaha apa saja yang mereka lakukan 

untuk bisa meningkatkan pembangunan di wilayah Pasuruan Timur. Faktanya, memang pada 

periode sebelum 2013, ada ketimpangan komposisi dan kualitas anggota Dewan yang ada di 

DPRD Kabupten Pasuruan. Namun, lambat laun hal tersebut mulai diatasi dengan mulai 

seimbangnya komposisi anggota DPRD yang berasal dari Pasuruan Barat dan Timur yang 

mana wakil-wakil rakyat yang berasal dari Pasuruan Timur mulai terlibat aktif dalam proses 

pembangunan. Kekuatan politik masing-masing anggota dewan yang mewakili Pasuruan 

Timur memiliki peningkatan yang signifikan dibandingkan periode-periode sebelum-

sebelumnya. Masing-masing anggota dewan inilah yang membawa kepentingan daerahnya 

masing-masing. Anggota-anggota perwakilan yang duduk pada kursi dewan di Kabupaten 

Pasuruan inilah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan perubahan di Pasuruan 

Timur.   

Ekskalasi konflik kepentingan akan semakin membesar ketika pihak pemerintah 

daerah (eksekutif) membahas RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

bersama DPRD. Dalam prosesnya, kelompok aktor DPRD akan tegas mempertahankan 

pendapatnya sedangkan pihak eksekutif disisi lain lebih pada memberikan tanggapan 

terutama jika membicarakan mengenai program dan besaran anggaran yang diusulkan 

melalui RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Perdebatan di kedua lembaga akan merendah 

intensitasnya jika pihak eksekutif menerima usulan-usulan anggota DPRD, terlebih jika 

pembahasan dilanjutkan pada tingkat Komisi. Adapun dalam dimensi tertentu terjadi 

penolakan beberapa ítem program terjadi akibat nama dan jumlah besaran biaya yang 

diusulkan. Nama program sering ganda dan jumlah dananya kadang tidak rasional. 

Dalam pembahasan RAPBD, konflik kepentingan individu sesama anggota DPRD 

tidak dapat dihindari. Hanya saja temuan di lapangan, pernyataan yang diungkapka lebih 

bersifat normatif. Salah satu perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan wilayah timur 

berseloroh bahwa walaupun hanya berbekal 3 orang dari Dapil 5 dan 4 orang dari Dapil 1, 

pembangunan di Pasuruan Timur sudah tersentuh. Selain itu, anggota dewan terpilih periode 

2014-2019 dianggap lebih agresif dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.  



Walaupun demikian, disisi lain terdapat masalah baru terkait sistem pembagian 

daerah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Walaupun anggota dewan yang duduk di kursi 

DPRD Kabupaten memiliki jumlah yang imbang, namun terjadi ketimpangan dalam jumlah 

dan luas wilayah daerah pemilihan antara dapil satu dengan yang lainnya. Hal tersebut 

dianggap dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan peran dan fungsi anggota 

dewan dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat. Bahkan DPRD Kabupaten Pasuruan 

berharap bahwa untuk pemilihan legislatif yang akan datang, daerah pemilihan yang ada di 

Kabupaten Pasuruan untuk dimekarkan, dari lima Dapil menjadi tujuh atau sembilan Dapil 

karena dengan adanya pemekaran daerah pemilihan akan membawa hasil perwakilan-

perwakilan yyang konsen pada pembangunan masing-masing daerahnya. 

Eskalasi konflik kepentingan politik di antara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan 

lebih rendah karena tidak banyak terjadi gesekan antar satu sama lain. Antara satu anggota 

DPRD dengan anggota DPRD yang lain lebih pada saling kompromi antara satu usulan 

program dengan program yang lainnya. Namun, eskalasi konflik kepentingan akan meningkat 

jika dihadapkan pada lembaga eksekutif, yakni pemerintah kabupaten itu sendiri. Pemerintah 

eksekutif berusaha bertahan dengan program-program kerja yang mereka usulkan, dan 

anggota DPRD berusaha memasukkan program-program baru mereka untuk menjadi 

program kerja pemerintah. Usulan-usulan tersebut didapat dari hasil POKIR dan reses yang 

dilakukan anggota dewan. Usulan-usulan ini lah sebagai bayaran atas suara yang diberikan 

oleh konstituen pendukung anggota dewan. 

Pada Tabel 1.1 tentang Matriks Perilaku Aktor dalam Proses Interaksi Pemerintah 

Daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan, penulis ingin merumuskan hasil temuan secara 

sederhana terkait perilaku aktor politik di Kabupaten Pasuruan dalam proses pembuatan 

keputusan terkait pembangunan infrastruktur di Pasuruan Timur.  

Tabel 1.1. Matriks Perilaku Aktor dalam Proses Interaksi Pemerintah Daerah dan DPRD 

Kabupaten Pasuruan 

Perspektif Perilaku 

Aktor 
Perumusan Kebijakan Pembahasan Kebijakan 

Kepentingan aktor 

dalam kebijakan 

terkait pembangunan 

infrastruktur 

(APBD, RKA) 

Masing-masing lembaga 

penyelenggara pemerintah 

memiliki kepentingan yang 

berbeda baik dalam 

menentukan program kerja 

hingga penentuan besaran 

anggaran yang dibutuhkan. 

Pihak eksekutif memiliki 

kepentingan yang terkait 

dengan visi dan misi 

Pemerintah Daerah yang 

tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Pasuruan  2013-

2018. Sedangkan DPRD 

Kabupaten Pasuruan memiliki 

kepentingan untuk memenuhi 

janji perwakilan kepada para 

konstituennya.  

Pemerintah daerah (Pemda) 

cenderung memperjuangkan 

program yang diusulkan melalui 

masing-masing SKPD sedangkan 

DPRD lebih fokus dalam 

mengevaluasi program-program 

dan anggaran yang ditawarkan 

SKPD. 

Sikap aktor dalam 

proses perumusan 

Dalam prosesnya, pihak 

eksekutif lebih dominan dan 

DPRD Kabupaten Pasuruan lebih 

memainkan peran sentral dalam 



kebijakan lugas dalam penguasaan 

mengenai program-program 

pembangunan, namun 

cenderung merumuskannya 

berdasarkan perspektif 

pemerintah daerah 

proses penganggaran. DPRD lebih 

jeli dalam mengevaluasi program 

dan anggaran yang ditawarkan 

SKPD walaupun pada prosesnya 

anggota DPRD sering 

memaksakan program-

programnya sendiri untuk maasuk 

pada program kerja pemerintah. 

Hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya ketidakharmonisan di 

antara kedua lembaga.  

 

Penutup 

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan dua hal terkait perwakilan dan 

pembuatan keputusan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan infrastruktur 

di wilayah Timur Kabupaten Pasuruan: 

Pertama, peneliti menemukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari daerah 

pemilihan lima yang merepresentasikan wilayah Pasuruan Timur memberikan berbagai 

keputusan melalui rapat-rapat kerja bersama dengan Dinas-dinas terkait pembangunan 

infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. Dalam rapat-rapat Komisi, para anggota Dewan yang 

berasal dari daerah Pasuruan Timur menyuarakan kepentingannya yang dikoordinir langsung 

oleh Ketua Komisi III. Rapat dengan dinas menjadi proses evaluasi dan koreksi program-

program kerja pemerintah beserta anggarannya guna mengetahui prioritas pembangunan di 

Kabupaten Pasuruan.  

Eskalasi konflik kepentingan politik di antara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan lebih 

rendah karena tidak banyak terjadi gesekan antar satu sama lain. Antara satu anggota DPRD 

dengan anggota DPRD yang lain lebih pada saling kompromi antara satu usulan program 

dengan program yang lainnya. Namun, eskalasi konflik kepentingan akan meningkat jika 

dihadapkan pada lembaga eksekutif, yaitu pemerintah kabupaten itu sendiri. Pemerintah 

eksekutif berusaha bertahan dengan program-program kerja yang mereka usulkan, dan 

anggota DPRD berusaha memasukkan program-program baru mereka untuk menjadi 

program kerja pemerintah. Usulan-usulan tersebut didapat dari hasil POKIR dan reses yang 

dilakukan anggota dewan. Usulan-usulan ini lah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

suara yang diberikan oleh konstituen pendukung anggota dewan. 

Kedua, kekuatan politik masing-masing anggota dewan yang mewakili Pasuruan Timur 

memiliki peningkatan yang signifikan dibandingkan periode-periode sebelum-sebelumnya. 

Masing-masing anggota dewan inilah yang membawa kepentingan daerahnya masing-masing. 

Anggota-anggota perwakilan yang duduk pada kursi dewan di Kabupaten Pasuruan inilah 

yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan perubahan di Pasuruan Timur. 

Pada pembahasan di tingkat komisi, para SKPD kembali memaparkan dan menjelaskan 

RKA-nya ada komisi yang telah ditentukan. Pembahasan yang terjadi lebih bersifat teknis 

sehingga proses tawar menawar program baik yang dilakukan komisi yang bersangkutan 

tidak dapat dihindari. Proses tersebut akan berakhir jika kedua belah pihak telah menyatakan 

kompromi dan menyepakati serta menerima usulan-usulan program maupun besaran 

jumlahnya.  



Dalam pembahasan RAPBD, konflik kepentingan individu sesama anggota DPRD tidak 

dapat dihindari. Hal tersebut terjadi disebabkan karena anggota DPRD juga gigih 

memperjuangkan program karena mereka berasal dari daerah pemilihan tertentu, yang selalu 

mengarahkan program ke wilayah konstituennya. Hal tersebut dilakukan karena anggota 

DPRD ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan angggarannya, dan konstituen 

ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, anggota DPRD mencari program 

dan proyek yang membuatnya populer di mata konstituen, contohnya saja melalui 

pembangunan infrastruktur. Sedangkan eksekutif atau birokrat mengusulkan program-

program baru karena ingin agensinya berkembang dan konstituen percaya kepada mereka. 

Hasil penelitian mengenai pembuatan keputusan pembangunan infrastruktur di 

Kabupaten Pasuruan setidaknya menjadi salah satu contoh cerminan bagaimana pemerintah 

daerah menanggulangi disparitas kewilayahan. Permasalahan ketimpangan pembangunan 

bukan hanya dialami oleh daerah-daerah otonom seperti Pasuruan, namun juga daerah-daerah 

lain di Indonesia. Bahkan jika ditarik lebih luas lagi, pemerintah pusat juga masih mengalami 

kesulitan dalam hal pemerataan pembangunan yang terlalu jawa-sentris sehingga daerah-

daerah lainnya di luar Pulau Jawa dianaktirikan. Sementara itu gagasan inkrementalis Charles 

Lindblom yang realistis karena memperlihatkan secara jelas bagaimanan dasarnya bahwa 

para pembuat keputusan seringkali kekurangan waktu untuk membuat kebijakan yang 

komprehensif dan kekurangan sumber daya lain yang diperlukan untuk menganalisis 

pemecahan masalah secara menyeluruh sehingga pada akhirnya pencapaian kesepakatan 

diantara pembuat kebijakan lebih pada hasil revisi atau evaluasi program yang ada 

sebelumnya. Pandangan Charles Lindblom ini dianggap sangat realistis dan selalu terjadi 

dalam proses pembuatan keputusan. Namun, jika para pembuat keputusan lebih berkutat 

denga revisi dan evaluasi program kerja tanpa ada inovasi dalam penanggulangan 

penyelesaian masalah publik melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya, maka pemerintah 

tidak akan pernah berkembang dan selalu mengalami hal yang sama atau dengan kata lain 

program-program kerja maupun keputusan-keputusan politik yang dihasilkan akan stuck 

ditempat, tidak berubah. Inkrementalis dari Charles Lindblom sangat dibutuhkan ketika para 

pembuat keputusan menghasilkan kebijakan dalam waktu yang terbatas dengan konsekuensi 

kebijakan yang dikeluarkan akan bersifat hanya diluaran dan tidak menyentuh akar 

permasalahan yang ada. Penanggulangan disparitas kewilayahan yang sudah dilakukan 

bertahun-tahun tidak akan berkembang jika pemerintah hanya merevisi atau mengevaluasi 

kebijakan sebelumnya tanpa adanya pencarian inovasi-inovasi yang mutakhir. Jika para aktor 

politik pembuat keputusan yang berkutat pada penyelesaian masalah yang sama, maka 

dipastikan bahwa disparitas pembangunan kesejahteraan, terutama infrastruktur, di Pasuruan 

Timur akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan.  
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