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EXECUTIVE SUMMARY 

(RINGKASAN EKSEKUTIF) 

 

Seiring dengan perkembangan zaman di bidang administrasi publik telah 

mengalami berbagai pergerseran paradigma dari pemerintahan yang bersifat 

sebagai pelaku (rowing) ke arah sebagai fasilitator pengarah (steering). 

Pembangunan berkelanjutan tidak akan terjadi trickle-down effect kepada 

seluruh lapisan masyarakat tanpa dibarengi dengan sistem administrasi yang 

dapat memberikan public services dengan cheaper, faster dan better daripada 

sebelumnya. Kondisi tersebut diatas tidak mungkin dapat terjadi tanpa 

administrasi kuat untuk menunjangnya.  

Perkembangan dinamika lingkungan eksternal dan internal telah 

mendorong organisasi atau kelembagaan untuk melakukan berbagai adjustment. 

Jawaban atau solusi untuk menghadapi permasalahan saat ini dan kedepan 

tidak bisa dilakukan dengan organisasi yang sudah fixed. Sebagai alternatif 

dalam menjembatani peranan dari government sebagai regulator dan pihak 

penyedia atau provider dari public goods menuntut adanya peran dari lembaga/ 

badan regulasi independen. Terdapat beberapa faktor-faktor pendorong  

dibentuknya badan regulasi independen yaitu; pertama, pihak eksternal seperti 

lembaga internasional semacam IMF (International Monetary Fund). Kedua, 

dorongan internal (dalam negeri), baik dari kalangan praktisi maupun DPR 

sebagai mitra pemerintah. Like it or not eksistensi urgensi keberadaan badan 

regulasi merupakan hal yang unavoidable. Basic role yang dijalankan oleh badan 

regulasi pada dasarnya adalah menjamin persaingan usaha sehat, tarif yang 

kompetitif dan pelayanan prima kepada konsumen dalam sektor tersebut. 

Beberapa pertanyaan yang muncul selanjutnya sekitar perlu dibentuknya sebuah 

badan regulasi independen teknologi antara lain: 
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 Why should Indonesia establish an independent regulatory body? 

Mengapa Indonesia perlu membentuk sebuah badan regulasi 

independen? 

 What is the meaning of “independent”? Apakah pengertian dari kata 

independen? 

 How can “independence” be achieved? Bagaiamana cara independensi 

itu dicapai? 

 What are the responsibilities of the independent regulatory body? Apakah 

tugas dan wewenang yang dimiliki oleh badan regulasi independen? 

 How does independent regulatory body relate to industry, parliament, the 

Ministry? Bagaimana hubungan antara badan regulasi independen, 

industri swasta, dewan dan Departemen? 

 

Sedangkan untuk lebih mengarahkan penelitian ini maka dilakukan dengan 

mengambil referensi tentang pengertian dan definisi badan regulasi independen 

yaitu dari berbagai sumber. 

 

Webster’s Online Dictionary The Rosetta Edition 

 

“A national authority or a system of authorities designated by a Member State, 

assisted  by technical and other advisory bodies, and having the legal authority 

for conducting the licensing process, for issuing Licenses and thereby regulating 

nuclear power plant Siting, Construction, Commissioning, Operation and 

Decommissioning or specific aspects thereof”. 

 

(Adalah sebuah otoritas nasional atau sebuah sistem otoritas yang ditugaskan 

oleh pemerintah negara, dibantu oleh sebuah badan penasehat teknis, dan 

memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan tugas proses perizinan, untuk 

menerbitkan izin dan sehingga meregulasikan sektor yang dibidang konstruksi, 

komisi, operasi dan semua aspek lainnya). 
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Adapun expert yang di undang untuk memberikan masukan terhadap 

kajian kami berasal dari  Narasumber kami yakni: 

1. Bapak Heri Nugroho, SE. MSc. dari BRTI (Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia) 

2. Bapak DR. Sapto Haryoko,MA. dari (Lembaga Diklat) 

3. Bapak dan Ibu narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). 

 

Disamping itu terdapat beberapa organisasi yang di jadikan responden antara 

lain:  

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI); 
2. PT. Telkom Cabang Manado; 
3. PT. PLN Cabang Manado; 
4. PT. Angkasa Pura Manado; 
5. PT. Pelindo Manado; 
6. PDAM Manado; 
7. PT. Telkom Cabang Lampung; 
8. PT. PLN Cabang Lampung; 
9. PT. Pelindo Lampung; 
10. PDAM Lampung; 
11. PT. Telkom Cabang Ternate; 
12. PT. PLN Cabang Ternate; 
13. PDAM Ternate; 

 

 

Secara garis besar dapat ditarik beberapa butir kesimpulan yang merupakan 

ikhtisar dari perpaduan bridging (menjembatani) antara theory and practice 

diantaranya:  

 Permasalahan dalam kedudukan pejabat yang sifatnya merangkap 

atau double. Maksudnya adalah Ketua Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merupakan jabatan rangkap dari 

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dengan demikian maka 

terdapat kekhawatiran yang signifikan mengenai indepensi dari jabatan 

rangkap tersebut. Meskipun sifatnya temporary namun hal tersebut 
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tidak bisa dipertahankan secara long-term karena dapat menimbulkan 

kerancuan perananan terhadap kedua jabatan tersebut.  

 Terdapat awareness dan pengetahuan yang terbatas terhadap 

referensi maupun informasi dari jawaban yang diberikan oleh 

responden. Kepekaan maupun sikap antisipatif masih bersifat terbuka 

akan dikembangkannya badan regulasi independen ke depan. Hal 

tersebut merupakan konsekuensi logis karena eksistensi badan 

regulasi independen belum meskipun dampaknya luas namun belum 

terdiseminasi dengan baik. 

 Pendayagunaan badan regulasi independen belum optimal secara 

komprehensif. Dimana untuk sektor telekomunikasi nampaknya 

merupakan leader dalam pendayagunaan badan regulasi independen. 

Ini dikarenakan dari kondisi berbagai sektor publik yang sudah 

dibentuk ataupun kemungkinan bisa terdapat variasi tingkat kesiapan 

terhadap Badan Regulasi Independen. Walaupun dalam perangkat 

peraturan perundangan sudah ada yang mengaturnya (lihat bab II) 

namun demikian perlu dijabarkan lebih kongkrit.  

 Sikap kooperatif dan suportif perlu di jaga oleh badan regulasi 

independen dengan lembaga pemerintah lain yang sudah dibentuk 

tetapi ada singgungan bidang kerja. Dalam hal ini hubungan 

kelembagaan perlu di tingkatkan khususnya antara badan regulasi 

independen dengan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ini 

disebabkan karena kedua lembaga tersebut dapat mempunyai 

persepsi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. 

 

Guna mem follow-up (menindaklanjuti) hasil dari kegiatan ini maka tim 

peneliti merumuskan beberapa butir san kebijakan diantaranya: 

 Untuk meningkatkan indpendensi yang ada di badan regulasi 

independen maka seyogyanya tidak terdapat jabatan yang merangkap 

untuk menghindari misperception di masyakarat. Untuk sementara 

waktu karena badan regulasi independen adalah lembaga yang baru 
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dengan sifat, dan tugasnya maka rangkap jabatan masih berlangsung 

namun di sarankan untuk tidak dipertahankan secara long-term.  

 Menjadi tantangan untuk mendiseminasikan urgency dibentuknya 

maupun pendayagunaan badan regulasi independen di masa depan. 

Mengingat kepekaan maupun pengetahuan yang minim akan 

pentingnya badan regulasi independen maka perlu di push secara 

intensif.  

 Dengan melihat tingkat kesiapan yang berbeda-beda untuk sektor 

penyedia barang dan jasa publik maka menengok pada sektor bidang 

telekomunikasi yang sudah sedemikian maju perlu diikuti. Bahkan 

lebih lanjut sektor telekomunikasi dapat dijadikan benchmarking 

terhadap sektor-sektor lain yang perlu pendayagunaan badan regulasi 

secara signifikan. 

 Dan secara spesifik dari hasil penelitian ini LAN (Lembaga 

Administrasi Negara: pasal 15 Keputusan Kepala LAN 

Nomor:1202/IX/6/4/90) mempunyai fungsi menyiapkan saran kebijakan 

di bidang pendayagunaan kelembagaan di lingkungan Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Oleh karena itu 

diharapkan agar LAN di masa datang dapat memberikan kontribusi 

input konstruktif dalam permasalahan yang berada dalam ruang 

lingkup badan regulasi independen. Melalui teknik sebagai mediator 

dalam menjembatani antara kepentingan badan regulasi independen 

dengan penyedia barang dan jasa publik. 

 

 


