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BAB I 

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

1.1 Pengertian Manajemen Pemerintahan 

Manajemen pemerintahan adalah proses tata kelola. Manajemen pemerintahan 

melibatkan tata kelola oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditentukan;  meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Supriyanto 

(2009:24). Suryadinata (1998) menyatakan manajemen pemerintah "suatu kegiatan atau 

usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang 

dikuasai oleh negara.  Manajemen pemerintahan terfokus pada proses penggerakan untuk 

mencapai tujuan negara; proses menajemen terkait dengan tugas dan fungsi  

kepamongprajaan. Ndraha (2003:158) menjabarkan  ruang lingkup manajemen 

pemerintahan sebagai berikut: 

1. Asas dan sistem pemerintahan. 

2. Hukum tata pemerintahan. 

3. Ekologi Pemerintahan. 

4. Filsafat dan Etika Pemerintahan. 

5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan. 

 Merujuk pada tiga pendapat pakar di atas maka manajemen pemerintahan dapat 

dibatasi pada kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa  

untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

1.2 Fungsi Manajemen Pemerintahan 

Fungsi manajemen pemerintahan meliputi beberapa cakupan, seperti yang 

disebutkan oleh (Supriyanto, 2009:41) sebagi berikut: 

1. Manajemen pemerintahan berarti membaut keputusan-keputusan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola 

pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan 

yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama 

antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

4. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik 

sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara. 

6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan 

anggaran secara berkala. 

7. Manajemen pemerintahan berati melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran. 
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8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan. 

9. Menetukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola 

pemerinthan. 

10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan. 

11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan. 

12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang 

pemerintahan. 

13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah 

yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, 

dan supervise bidang tata kelola pemerintahan. 

14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas 

nama negara bidang tata kelola pemerintahan. 

15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan 

modalnya. 

16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara. 

17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan 

daerah. 

18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian 

bidang tata kelola pemerintahan. 

19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi. 

 (Supriyanto, 2009:41) 

Taliziduhu Ndraha (2003:160) menyebutkan ruang lingkup manajemen 

pemerintahan meliputi : 

1. Perencanaan pemerintahan. 

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerinthan. 

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan. 

4. Kontrol pemerinthan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan 

memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintah atau kegiatan negara, dan 

mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga negara khususnya dalam 

bidang administrasi, ekonomi atau keuangan, sosial dan tata kelola pemerintahan. 

 

Beberapa Teori Management Pemerintaha antara lain: 

Pendapat G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management. Management is 

a distinct process consisting of planning, organizing, acuating, and controling, 

utilizing in each both science and art, and followed on order o accomplish 

predetermined objecives.  

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan 

baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Melayu S.P. Hasibuan 
Manajemen merupakan suatu proses yang khas erdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang elah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 

Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Kybernologi , menyebutkan manajemen 

merupakan cara bagaimana menciptakan effeciveness usaha (doing righ hings) secara 

efficien (doing hings righ) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan Taliziduhu Ndara (2003:344) 

Sedangkan pemerintahan diartikan sebagai proses pemenuhan dan perlindungan 

tuntutan yang diperintah (rakyat, masyarakat, manusia) akan jasa publik yang tidak 

diprivatisasikan dan layanan civil trepat pada saat yang diperlukan oleh yang 

bersangkutan Pemerintah merupakan lembaga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan-

kebutuhan itu. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan ugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, 

atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahyan daerah 

   

1.3 Manajemen Pemerintahan Daerah  
Merupakan proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup 

perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan 

penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada 

tataran pemerintahan  daerah (local government). Secara umum aspek-aspek Manajemen 

Pemerintahan Daerah : 

1. Perencanaan pemerintahan daerah 

2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan daerah 

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, 

sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan 

peralatan) 

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

1.4 Perencanaan Pemerintahan Daerah 
Perencanaan adalah mememilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan (Hasibuan, 1995:95). Kemudian,  Georhe R. Terry, mendefinisikan 

Perencaan adalah:  Planning is the selecting and relating of fac and the making and using 

of asumptions regarding he future in he visualization and formulation of proposed 

activition believed necessary o achieve desired result. Perencanaan adalah memilih dan 

menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan 

dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  
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UU No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan 

pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan 

pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Publik  merupakan pembuatan penetapan melalui 

proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan publik dan akan dilaksanakan untuk 

jangka waktu ertentu dimasa depan secara terarah sesuai tujuan yang ditetapkan bersama. 

Karena perencanaan publik tersebut bersifat kegiatan yang melibatkan berbagai 

komponen masyarakat (stakeholder), maka penyusunan perencanaan publik diprtakarsai 

dan dipimpin oleh pemerintah sebagai administrator publik. Oleh karena itu, perencanaan 

publik juga disebut sebagai perencanaan pemerintahan (Syafiie, 2006:77). Proses 

perencanaan publik yang dilakukan pada tataran masyarakat lokal yang diprakarsai dan 

dipimpin oleh pemerintahan daerah sebagai administrator lokal, maka proses kegiatan ini 

dapat diosebut dengan perencanaan pemerintahan daerah. 

 

1.5 Manfaat Perencanaan Dalam Pemerintahan Daerah  
1. Dengan adanya perencanaan ujuan jelas, objektif dan rasional; 

2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan efisien; 

3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan siumber daya yang dimiliki; 

4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas bermanfaat; 

5. Perencanaan dapat meperkecil resiko; 

6. Perencanaan dapat memberikan lanadasan untuk pengendalian; 

7. Perencanaan dapat merangsang peningkatan prestasi kerja 

8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan 

lengkap.  

 

1.6 Aspek – Aspek Perencanaan Pemerintahan  
1. Dokumen perencanaan 

2. Kegiatan yang direncanakan 

3. Proses perencanaan 

4. Tahapan penyusunan perencanaan 

Secara umum UU SPPN mengatur tentang : 

1. Membakukan fungsi perencanaan secara resmi dalam proses manajemen 

pembangunan agar terdapat kepastian hukum terhadap kegiatan perencanaan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

2. Penetapan pendekatan perencanaan, baik secara politis eknokratik; partisipatif, op-

down, maupun bottom-up;  

3. Peneytapan siklus tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan, penetapan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; 

4. Penetapan mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, 

RKPD dan Renstra SKPD. 

 

 



5 
 

 

 

1.7 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk 

periode duapuluh tahun yang memuiat visi, misi dn arah pembangunan 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan 

untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program 

kepala daerah  dan memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, 

kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan daerah. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM 

SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 

satuan kerja perangkat daerah untuk periode lima ahun. 

4. Recana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode sda 

tu ahun. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daewrah (Renja SKPD) adalah 

dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun 
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BAB II 

MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH MENUJU INDONESIA BARU 

 

Hasil hasil  penelitian tentang pemerintahan pasca Rezim Orde Baru dizaman awal 

Reformasi pada tahun 1998 telah membuka peluang dilakukannya penataan kembali 

manajemen pemerintahan secara mendasar. Diperlukan kajian berbagai norma dan nilai 

kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan. Adanya sidang tahunan MPR yang 

berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya ataupun amandemen terhadap UUD 1945 

untuk ke empat kalinya, menunjukkan adanya keinginan politik (political will) dan 

tindakan politik (political action) yang kuat dan nyata dari pemerintah untuk melakukan 

pembaharuan sesuai tuntutan masyarakat. UUD 1945 yang semula disakralkan oleh 

penguasa yang ingin menjalankan pemerintahan secara otoriter, dewasa ini dapat menjadi 

bahan kajian akademis dan politik secara terbuka. Derasnya arus perubahan yang telah 

digulirkan oleh gerakan reformasi selama ini banyak bergerak pada tataran politis.Padahal 

setelah berbagai perubahan dan keputusan politik selesai disepakati, masih banyak hal 

besar yang harus dilakukan dan dibenahi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan 

yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Leonard D.White (2001 dalam 

Wasistiono), : “Kegiatan administrasi dimulai pada saat kegiatan politik selesai”. Dengan 

demikian setelah berbagai proses untuk membuat keputusan politik yang mendasar telah 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik, diperlukan tindak lanjut kegiatan 

administrative oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah 

membangun kembali manajemen pemerintahan yang lebih responsif terhadap tuntutan 

aspirasi masyarakat maupun perubahan secara eksternal. Penyebab kegagalan bangsa 

utamanya dalam hal manajemen baik manajemen sektor publik maupun sektor privat. 

Mis-manajemen/ salah urus menjadi faktor utama kegagalan disemua lini kehidupan 

bangsa baik dalam pengelolaan kekayaan negara, pendapatan negara, anggaran, jasa, 

perdagangan, teknologi serta manajemen SDM, permasalahan ini dapat diperkecil ketika 

pihak terkait menggunakan manajemen yang baik, sehingga berbagai persoalan yang 

dihadapi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Tataran manajemen pemerintahan 

perlu memperoleh perhatian yang signifikan dari pemerintah apabila bangsa dan negara 

ini ingin berubah menjadi Indonesia Baru.  

Krisis multidimensional yang dihadapi Bangsa Indonesia pada pasaca Orde Baru 

sebagian besar disebabkan oleh lemahnya manajemen pemerintahan di semua lini dan 

sektor. Manajemen pemerintahan yang dijalankan selama ini diciptakan untuk lebih 

banyak mengabdi pada kekuasaan dan berupaya secara sistematik melanggengkan 

kekuasaan yang cenderung otoriter sehingga kurang berorientasi kepada pelayanan 

publik, untuk itu perlu dibuat model manajemen pemerintahan daerah.Dengan demikian 

batasa penelitian ini adalah (1) bagaimana strategi pembaharuan manajemen 

pemerintahan, (2) hambatan dalam straegi pembaharuan manajemen  
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2.1 Perubahan pada Aras Manajemen dan Aras Manajemen Pemerintahan  

Perubahan sosial dengan berbagai kecenderungan besar secara timbal balik 

mempengaruhi pula manajemen yang dijalankan pada berbagai organisasi, sebab 

organisasi sebagai wadah kerjasama guna mencapai tujuan. Beberapa kecenderungan 

besar yang mewarnai gaya manajemen antara lain para anggota organisasi akan 

cenderung terdiri dari berbagai etnis dan kebangsaan. Elashmawi dan Harris (1996) 

melihat perlu dikembangkan manajemen multibudaya sebagai salah satu kecakapan untuk 

menyongsong globalisasi.Berkaitan dengan manajemen multibudaya Ansari dan Jackson 

(1996) mengemukakan perlunya menerima kenyataan adanya keragaman budaya 

dilingkungan kerja, keragaman budaya tersebut perlu dikelola guna meningkatkan daya 

saing. Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan adanya konsepsi 

pemikiran dari Osborne dan Gaebler (1999) yang menawarkan perlunya transformasi 

semangat kewirausahaan pada sektor publik. Pada intinya, Osborne dan Gaebler 

mengemukakan sepuluh pokok pikiran yang intinya mengurangi peranan pemerintah 

dengan memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah menjadi lebih 

efisien.Inti pemikiran Osborne dan Gaebler ini sejalan dengan Savas dan Barzelay.  

Berkaitan dengan efisiensi Stewart (1997) mengemukakan bahwa kegiatan 

organisasi pemerintah yang baik tidak cukup hanya memenuhi criteria 2E (efficiency dan 

effectiveness) melainkan harus memenuhi criteria 4E (economy, Efficiency, 

effectiveness, equity) artinya pemerintah tidak memperhatikan faktor efisien dan efektif 

di dalam menjalankan organisasinya melainkan juga perlu memperhatikan faktor 

ekonomis dan keadilan.Osborne bekerjasama dengan Plastrik (2000) mengemukakan 5 

strategi untuk melakukan pembaharuan pemerintahan, kelima strategi tersebut adalah 

:The core Strategy, The Consequences strategy, The costumer Strategy, The control 

strategy, and the culture strategy.  

Ke-lima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik 

agar menjadi lebih baik. Strategi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa 

pemerintahan yang berpusat pada masyarakat (the customer centered government). 

Wasistiono (2001) menyebutkan ada 5 kecenderungan tentang Manajemen pemerintahan 

yaitu :  

1. Dilihat dari peranan pemerintah 

2. Dilihat dari Misi dan Visi  

3. Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen  

4. Dilihat dari fungsi organisasi  

5. Dilihat dari kepemimpinannya  

Di era mendatang peranan pemerintah akan semakin berkurang seiring dengan 

meningkatnya kedewasaan masyarakat.Pengurangan peran yang dijalankan oleh 

pemerintah berarti pula pengurangan jumlah pegawai. Konsep-konsep downsizing 

(pengurangan struktur organisasi) maupun pendekatan Zero growth (pembatasan 

penambahan pegawai) nampaknya akan masih tetap berlanjut. Pegawai pemerintah 

cenderung akan menyusut tetapi dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintahan yang 

bersih akan menjadi salah satu strategik, syarat untuk dapat memasuki percaturan 

internasional secara terhormat, selain syarat demokrasi dan penegakan HAM. Berkaitan 

dengan perubahan misi akan terjadi pula perubahan visi organisasi pemerintah. 

Pemerintah akan menjalankan mendekati masyarakat (close to the customer). Hal ini 
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membawa konsekuensi logis akan perlunya delegasi kewenangan dari pusat kepada unit-

unit bawahannya yang langsung melayani masyarakat.  

Manajemen pemerintahan pada abad ke 21 akan lebih banyak menjalankan fungsi 

perencanaan yang bersifat strategi sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional 

dibuat oleh masyarakat. Untuk dapat menyusun perencanaan yang strategik organisasi 

pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan 

pandangan ke masa depan. Dilihat dari fungsi pengorganisasian manajemen pemerintahan 

masa mendatang akan lebih banyak bekerja dengan sistem jaringan (networking). 

Kerjasama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih banyak dilakukan, dengan sendirinya 

hubungan kerja hirarkhie menjadi semakin berkurang.. Untuk mengimbangi perubahan 

sosial pada masyarakat yang bergerak dengan cepat, organisasi pemerintah cenderung 

akan lebih ramping bentuknya. Jenjang birokrasi akan menjadi lebih pendek sehingga 

pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Peranan tenaga professional akan 

menjadi lebih penting, delegasi wewenang selain diberikan pada unit-unit lokal juga 

dilakukan antara atasan kepada bawahannya. 

Gaya kepemimpinan yang digunakan akan cenderung berbentuk egaliter dan 

demokratis. Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya lebih bersifat heterarkhis dari 

pada hirarkis. Seperti yang dikatakan oleh Clinton (dalam Wasistiono 2001) 

penyelenggaraan pemerintahan yang dikreasikan sebagai instrument kepentingan 

masyarakat kembali pada nilai-nilai fundamental. Manajemen pemerintahan Indonesia 

pada abad 21 harus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental agar tidak kehilangan 

jati diri sebagai bangsa.Berbagai asas, hukum, teori maupun konsepsi pemikiran yang 

berlaku pada manajemen secara umum dapat pula digunakan untuk manajemen 

pemerintahan Indonesia dengan rambu-rambu Pancasila sebagai nilai fundamentalnya.  

 

2.3 Faktor-faktor Dominan Yang Mempengaruhi Manajemen Pemerintahan 

Daerah 

 Perubahan yang terjadi pada manajemen pemerintahan daerah dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, namun demikian ada tiga 

faktor dominan Wasistiono (2001) yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor struktural, 

faktor fungsional dan faktor kultural. Perubahan struktural Sejalan dengan demokrasi dan 

paradigma Reinventing Governmentakan terjadi perubahan hubungan struktural antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah akan diberi kebebasan dan 

kewenangan yang lebih luas. Hal tersebut dengan sendirinya menuntut kesiapan daerah 

untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara lebih leluasa. 

Birokrasi diposisikan sebagai pihak yang bersikap netral (public service neutrality) 

sehingga nantinya lebih banyak menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan publik yang 

diputuskan oleh partai politik yang memenangkan pemilu. Perubahan Fungsional 

Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan adanya konsep Regom 

dari David Osborne (1999) yang menawarkan perlunya transpormasi semangat 

kewirausahaan pada sektor publik, yang intinya mengurangi peranan pemerintah dengan 

cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien. Di 

antara berbagai pembaharuan manajemen pemerintahan, saat ini yang banyak digunakan 

adalah pendapat Osborne melalui paradigma Reinventing Government. Untuk 

melaksanakan konsep ada lima strategi yang perlu diterapkan yaitu :The core Strategy, 
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The Consequences Strategy, The Customer Strategy, The Control Strategy, dan The 

culture Strategy. Ke-lima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja 

sektor publik agar menjadi lebih baik. Didalamnya terdapat metodologi untuk mengubah 

secara mendasar organisasi pemerintah pada semua tingkatan baik tingkat pusat, tingkat 

regional maupun tingkat lokal . Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan 

yang berpusat pada masyarakat mungkin untuk dilaksanakan sejalan dengan konsep 

pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).  

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban 

sebagai warga Negara dan warga masyarakat diperlukan perubahan strategi pemberian 

pelayanan kepada masyarakat, salah satu strategi yang penting adalah memberdayakan 

dinas daerah. Pemberdayaan dinas daerah merupakan prasyarat mutlak agar otonomi 

daerah dapat dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab, sebab pada dasarnya inti 

desentralisasi adalah pendelegasian kewenangan sedangkan inti penyelenggaraan terletak 

pada dinas daerah yang menangani kewenangan tersebut.  

Perubahan Kultral dimulai dari pembaruan visi dan misi organisasi pemerintah 

daerah yang dicanangkan oleh Kepala Daerah sebagai pimpinan dan sekaligus pemimpin 

daerah. Berkaitan dengan perubahan kultural Osborne (dalam Wasistiono 2001) 

mengemukakan tiga pendekatan dalam menjalankan strategi kebudayaan yaitu : 

meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan jaman (breaking 

habits), upayakan meraih lubuk hati yang terdalam agar bersedia menerima perubahan 

yang ditawarkan (touching hearts) dan bagaimana dapat memasukan pola pikir baru yang 

sesuai dengan arah perubahan yang diinginkan (winning minds).  

 

2.3 Aspek-aspek Manajemen Yang Cenderung Akan Berubah  

Perubahan struktural, fungsional dan kultural pada manajemen pemerintahan akan 

mencakup semua aspek, namun aspek utama adalah sebagai berikut :  

1. Aspek manajemen Sumber Daya Manusia  

2. Aspek manajemen Perencanaan  

3. Aspek Manajemen Keuangan  

4. Aspek Manajemen Logistik  

5. Aspek manajemen Konflik.  

 

2.1 Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah  

Kelembagaan merupakan suatu proses dimana lembaga melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan ketetapan yang telah disusun oleh lembaga yang bersangkutan. Prinsip-

Prinsip Penataan Kelembagaan Prinsip-prinsip penataan kelembagaanantara lain meliputi 

:  

1. Ramping struktur multi fungsi.  

2. Menghindari tugas dan fungsi yang tumpang tindih.  

3. Mempertegas fungsi lini dan staf.  

4. Menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata.  

5. Menyusun uraian tugas jabatan.  

6. Mengembangkan jabatan fungsional.  

7. Mewadahi fungsi yang berkembang. 

8. Memperjelas tata kerja. 
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BAB III 

MANAJEMEN UNTUK PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

3.1 Pemerintah Daerah 

Kajian Pemerintahan Daerah terkait dengan Desentralisasi. Sebagai negara yang 

Demokratis, Indonesia termasuk kepada negara yang telah menjalankan sistem ini. 

Desentralisasi merupakan solusi yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang 

demokratis. Desentralisasi yang memberikan peranan yang lebih bermakna terhadap 

otonomi daerah yaitu kepada pemerintah daerah sekarang ini merupakan penekanan 

perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu 

desentralisasi kewenangan pemerintah tersebut mutlak perlu dilakukan agar terwujudnya 

harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Kelembagaan organisasi 

pemerintah baik di pusat maupun di daerah saat ini menurut saya belum dianalisis secara 

serius mengenai efektifitas & ketetapan eksistensinya. Pemda ditenggarai jarang mau 

melakukan rasionalisasi antara pegawai yang dibutuhkan dengan jumlah organisasi 

perangkat yang ada. Pengaturan pemerintahan pusat masih dirasakan begitu besar 

sehingga dapat mengurangi upaya pelaksanaan desentralisasi yang demokratis. Begitu 

juga halnya dengan proses recruitment pejabat di daerah masih banyak diwarnai oleh 

aspirasi politik praktis dari pimpinan politik yang menjadi kepala daerah, demikian pula 

promosi jabatan & PNS di pemerintah daerah (PEMDA). Oleh karena itu pendidikan 

politik kepada rakyat tidak hanya menjadi tugas pokok 5 pemerintah akan tetapi juga 

tugas pokok parpol-parpol tempat rakyat menjadi konstituennya, agar rakyat dapat belajar 

untuk lebih sportif dalam menanggapi kehidupan berpolitik. Untuk itu diharapkan agar 

pemda untuk dapat benar-benar menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik agar 

semua dapat berjalan dengan baik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”.Penyelenggara Pemerintahan Daerah Penyelenggara pemerintahan daerah adalah 

pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah 

terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, 

atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus 

mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh 

dari praktik-praktik korupsi.  

1. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Hak dan kewajiban daerah 

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam 
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bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem 

pengelolaan keuangan daerah.  

2. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang 

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.  

 

3.2 KONSEP POSD (Planning, Organizing, Staffing, Directing)  

1. Planning perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat 

strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja 

organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen 

karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengontrolan tak akan dapat berjalan.  

2. Organizing Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan 

kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Dalam suatu pengorganisasian pada 

prinsipnya berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan 

sumber daya manusia agar dapar bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama dengan 

harapan dapat mencapai tujuan organisasi.  

3. Staffing Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan 

personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya 

sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal 

kepada organisasi.  

4. Directing Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan 

dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula. 

Directing / commanding bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak 

melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan 

berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya.  

 

3.3 Penyelenggara Pemerintahan Daerah  

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas 

pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 

ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

Undang- 10 Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara 

itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan 

asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) UndangUndang No 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintahan Daerah). Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 

pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat 
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daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus 

mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh 

dari praktik-praktik korupsi. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Dalam 

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hakhak daerah tersebut 

menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah:  

a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya  

b. Memilih pemimpin daerah  

c. Mengelola aparatur daerah  

d. Mengelola kekayan daerah  

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang berada di daerah  

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan  

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :  

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi  

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan  

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan  

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan  

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak  

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial  

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah  

10.  Mengembangkan sumber daya produktif di daerah  

11.  Melestarikan lingkungan hidup  

12.  Mengelola administrasi kependudukan  

13. Melestarikan nilai sosial budaya  

14.  Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

kewenangannya  

15.  Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-

asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, 

efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-

kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
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Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

3.4 Urusan – Urusan Pemerintah Daerah  

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam 

skala provinsi yang meliputi :  

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan  

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang  

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum  

5. Penanganan bidang kesehatan 

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial  

7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota  

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota  

9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 

kabupaten/kota  

10. Pengendalian lingkungan hidup  

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota  

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan  

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota  

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh 

kabupaten/kota  

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan.  

 

3.5 Sistem Manajemen Pemda  

Sistem Manajemen Pemda dijalankan berdasar 3 azas:  

1. Desentralisasi  

2. Dekonsenrasi  

3. Perbantuan.  

Ketiga asas tersebut sebenarnya bertujuan unutk memperjelas hubungan 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, juga tata hubungan antara lembaga 

eksekutif daerah dan lembaga perwakilan daerah. Kekuatan sistem desentralisasi dan 

otonomi daerah didukung oleh 3 pilar utamanya yakni;  

1. Kemampuan daerah untuk mengatur apa2 yang diwujudkan dalam peraturan daerah 

bersama wakil rakyat daerah.  
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2. Didukung oleh kemampuan daerah menggali sumber pendapatan/keuangan daerah 

yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah.  

3. Didukung juga oleh sistem manajemen pengelolaan SDM/ kepegawaian daerah yang 

profesional dan berkualitas.  

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di bawahnya 

(Pasal 1 ayat (8) UU No.32/2004). Dalam hal ini tampak jelas ada upaya resentralisasi 

yang amat kental. Juga dalam hal banyaknya pembatalan perda2 oleh pusat. Sedangkan 

untuk membuat Perda tersebut daerah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit.  

 

3.6 PENERAPAN POSD (Planning, Organizing, Staffing, Directing) Pemerintah 

Daerah  

1. Planning  
Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, 

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja 

organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen 

karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain— pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengontrolan tak akan dapat berjalan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, rencana 

dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana 

yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu 

organisasi/lembaga. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus 

dilaksanakan suatu organisasi/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal 

merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui 

dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan 

menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Stephen Robbins dan Mary 

Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan.  

Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun 

karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus 

mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin 

akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang 

efesien.  

Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer 

membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, 

memperkirakan  efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk 

menghadapinya. 

Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah 

dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain 

itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal 

yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan.  

Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan 

dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses 

pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan 

yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. 

Selain keempat hal tersebut, sebagian besar studi menunjukan adanya hubungan antara 
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perencanaan dengan kinerja perusahaan. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, 

yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan). Sasaran adalah hal yang ingin dicapai 

oleh individu, grup, atau seluruh organisasi.Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran 

memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu 

pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan 

(stated goals) dan sasaran riil. Stated goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi 

kepada masyarakat luas. Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan 

tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. 

Seringkali stated goals ini bertentangan dengan kenyataan yang ada dan dibuat hanya 

untuk memenuhi tuntutan stakeholder perusahaan. Sedangkan sasaran riil adalah sasaran 

yang  benar-benar dinginkan oleh perusahaan. Sasaran riil hanya dapat diketahui dari 

tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya.  

Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai 

sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, 

manajer puncak memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh 

bawahannya menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu 

kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat 

paling bawah. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manajer puncak adalah orang yang 

tahu segalanya karena mereka telah melihat gambaran besar perusahaan. Kesulitan utama 

terjadi pada proses penerjemahan sasaran atasan oleh bawahan. Seringkali, atasan 

memberikan sasaran yang cakupannya terlalu luas seperti "tingkatkan kinerja," "naikkan 

profit," atau "kembangkan perusahaan," sehingga bawahan kesulitan menerjemahkan 

sasaran ini dan akhirnya salah mengintepretasi maksud sasaran itu. Pendekatan kedua 

disebut dengan management by objective atau MBO.  

Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan 

puncak saja, tetapi juga oleh pegawai. Pimpinan dan pegawai bersama-sama membuat 

sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, pegawai akan merasa dihargai 

sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Rencana atau plan adalah dokumen yang 

digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi 

sumber daya, jadwa, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan 

cakupan, jangka  waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.  

Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan 

rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh 

lapisan organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan 

sehari-hari anggota organisasi. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi 

menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.  

Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka 

waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu 

tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki 

intermediate time frame. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana 

direksional dan rencana spesifik. Rencana direksional adalah rencana yang hanya 

memberikan guidelinessecara umum, tidak mendetail. Misalnya seorang manajer 

menyuruh karyawannya untuk "meningkatkan profit 15%." Manajer tidak memberi tahu 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai 15% itu. Rencana seperti ini sangat fleksibel, 

namun tingkat ambiguitasnya tinggi. Sedangkan rencana spesifik adalah rencana yang 
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secara detail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain 

menyuruh karyawan untuk "meningkatkan profit 15%," ia juga memberikan perintah 

mendetail, misalnya dengan memperluas pasar, mengurangi biaya, dan lain-lain. 2. 

Pengorganisasian (Organizing) Prinsip Pengorganisasian Pemda Pengorganisasian adalah 

suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu 19 

organisasi. Dalam pengorganisasian pemerintahan pada prinsipnya berguna untuk 

menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia (pegawai) 

agar dapar bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama dengan harapan dapat mencapai 

tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien, maka pengorganisasian dapat dimaknai sebagai berikut:  

a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling 

efektif sumberdaya-sumberdaya keuangan, fisik, bahan baku, dan pegawai.  

b. Pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan penugasan seseorang 

pimpinan yang diberi wewenang untuk mengawasi anggotaanggota kelompok.  

c. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para 

pegawai.  

d. Cara pimpinan dalam membagi tugas-tugas lebih lanjut yang harus dilaksanakan 

pada masing-masing unit kerja dengan cara mendelegasikan wewenangnya.  

Dari petunjuk di atas, secara umum dapat dipahami bahwa fungsi pengorganisasian 

dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pembagian kerja atau 

pengelompokan tugas-tugas diantara anggotaanggota pemerintah daerah. Maksudnya 

adalah agar tujuan pemerintah secara menyeluruh dapat dicapai secara efisien mungkin, 

yaitu memudahkan dalam upaya mencapai tujuan dengan konsekuensi pemilihan terhadap 

pemikiran yang 20 lazim tentang kemampuan memperbesar hasil kerja dengan modal 

biaya yang serendah-rendahnya. Menurut Y.Warella, pengorganisasian mencakup 

beberapa aspek penting yang menyangkut struktur organisasi, yaitu:  

a. Departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan sehingga pekerjaan yang serupa 

dan saling berkaitan dapat dilakukan bersama.  

b. Pembagian kerja, yaitu pemecahan tugas sehingga setiap individu hanya 

bertanggung jawab dan melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan tertentu saja.  

c. Koordinasi, yaitu proses untuk memadukan kegiatan-kegiatan dan sasaran unit-unit 

organisasi yang terpisah guna mencapai tujuan bersama secara efisien.  

d. Rentangan manajemen, berupa banyaknya jumlah bawahan yang dapat 

dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Dengan adanya pengorganisasian, 

berarti menunjukkan adanya pengelompokan tugas atau pekerjaan yang terdiri atas:  

e. Pengelompokan atas dasar fungsi, yaitu penyesuaian pekerjaan dengan fungsi 

tugasnya, misalnya pekerjaan umum (PU) fungsi tugasnya pembuatan jalan, irigasi, 

tata bangunan, dan lain-lain tugas yang termasuk dalam lingkup pekerjaan umum.  

f. Pengelompokan atas dasar proses, yaitu proses pengelompokan pekerjaan menjadi 

kesatuan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya pencarian tambang 

minyak melalui proses pencarian sumber, proses pengolahan minyak mentah, dan 

pemasaran minyak.  

g. Pengelompokan atas dasar langganan, yaitu pengelompokan dengan nama 

organisasi yang menggambarkan langganan, seperti Persatuan pekerja wanita dan 

lain-lain. 
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h. Pengelompokan atas dasar produk, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan 

produk, seperti Industri kerajinan dengan produk tikar, sulaman tapis, dan lain-lain.  

i. Pengelompokan atas dasar daerah ( area, teritorial), yaitu organisasi yang disusun 

berdasarkan kedaerahan, misalnya Kopertis dearah bagian barat.  

j. Berdasarkan perincian ciri pengorganisasian di atas, maka dapat disipulkan bahwa 

prinsip pengorganisasian dalam manajemen meliputi eksistensi tujuan, skala 

hierarkis, kesatuan perintah, pelimpahan wewenang, bertanggungjawaban, 

pembagian kerja, rentang pengawasan, fungsional, pengelompokan tugas, 

keseimbangan/kesesuaian, fleksibelitas, dan kepemimpinan.  

 

2. Pengertian Pengorganisasian Istilah  

Pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertain , istilah tersebut dapat 

digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ini :  

a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif 

sumber daya keuangan , fisik , bahan baku , dan tenaga kerja organisasi.  

b.  Hubungan-hubungan antara fungsi , jabatan , tugas dan para karyawan.  

c. Cara dalam mana para manager lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan 

dalam departemen mereka dan mendelagasikan wewenang yang diperlukan untuk 

mengerjakan tugas tersebut.  

Dari tiga hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan suatu 

proses untuk merancang struktur formal , mengelompokkan dan mengatur serta membagi 

tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan 

efisien. Teori-Teori Organisasi Dalam kehidupan nyata orang-orang bekerja bersama-

sama untuk mencapai suatu tujuan bersama , yang dilakukan adalah kegiatan menandakan 

suatu lembaga atau kelompok fungsional atau biasa disebut dengan istilah Organisasi. 

Organisasi dalam hal ini bisa terdapat pada badan usaha , instansi pemerintah , lembaga 

pendidikan , militer , kelompok masyarakat atau suatu perkumpulan olahraga. Kata 

Organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu 

lembaga atau kelompok fungsional , seperti organisasi perusahaan , rumah sakit , 

perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan 

dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi 

dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat 

tercapai dengan efisien.  

 

3. Tujuan Pengorganisasian  

Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan 

dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota 

organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam 

menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara 

serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat 

menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Ada beberapa tujuan 

pengorganisasian, yaitu:  

a. Membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara 

koordinatif agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. 
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Koordinasai dibutuhkan tatkala harus membagi unitkerja yang terpisah dan tidak 

sejenis, tetapi berada dalam satu organisasi.  

b. Memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan 

menempatkan seorang anggota manajer yang berkompetensi dalam setiap unit 

organisasi. Dengan demikian sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi 

secara keseluruhan sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya 

walaupun dengan lokasi yang tidak sama. Unit-unit operasional yang identik dapat 

disatukan dengan sistem pengawasan yang identik pula secara terpadu.  

c. Maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat 

membantu seorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaanpekerjaan tertentu. 

Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat  menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi, sehingga kemanfaatan produk dapat memberikan kepuasan dan 

memperoleh kepercayaan masyarakat pengguna.  

d. Penghematan biaya, artinya dengan pengorganisasian, maka akan tumbuh 

pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian pelaku organisasi 

akan selalu berhati-hati dalam setiap akan menambah unit kerja baru yang notabene 

menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya 

tambahan berupa gaji/upah. Penambahan unit kerja sebaiknya dipertimbangkan 

berdasarkan nilai sumbangan pekerja baru dengan tujuan untuk menekan upah 

buruh yang berlebihan.  

e. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, dengan pengorganisasian, maka 

masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, 

mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi 

pendekatan materialistis.  

Untuk ini pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan 

penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai 

perbedaan yang bersifat individual. Dalam menetapkan tujuan-tujuan itu perlu adanya 

pertimbangan, yaitu:  

a. Membatasi idealisme tujuan, yaitu menghindari penetapan tujuan yang terlalu 

muluk, sebaiknya dilakukan penyesuaian kapasitas kemampuan teknis dan 

pengetahuan dengan besarnya harapan yang hendak dicapai. 

b. Pertimbangan waktu, artinya penggunaan waktu yang sebaik-baiknya, sehingga 

efektivitas kerja dapat terjamin.  

c. Pertimbangan sumber daya, yaitu melihat dan penggalian potensi organisasi dan 

kualitas anggota organisasi untuk kepentingan kemudahan mencapai tujuan.  

d. Keseimbangan tujuan-tujuan, artinya perlu memperhatikan keseimbangan 

kepentingan antara berbagai pihak. Tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi 

atau kepentingan organisasi saja, melainkan juga memperhatikan kepentingan 

pemerintah dan publik. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tujuan-tujuan yang ditetapkan relatif dapat 

diseimbangkan. Oleh karena itu dalam proses penetapan tujuan organisasi, seorang 

manajer harus dapat menentukan dan menciptakan suatu keseimbangan dari tujuan-tujuan 

ganda, di samping mampu memadukan berbagai kepentingan, agar tujuan akhir dapat 

memberikan keseimbangan pula antara kepentingan pribadi, organisasi, pemerintah dan 

masyarakat pada umumnya. 
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4. Syarat-syarat Pengorganisasian  

Dalam pengaturan pembagian kerja yang baik, tentu memerlukan seorang manajer 

yang cukup berkemampuan dan berpengalaman di bidangnya. Fungsinya adalah agar jika 

pada suatu waktu ditemui hambatan, maka seorang manajer yang bertanggungjawab 

dalam pengaturan pembagian tugas tidak mengalami kesulitan dalam mencari jalan 

keluar. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan  

kepuasan para anggota organisasi. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman 

terhadap implikasi pribadi dan sosial tentang pengorganisasian, maka akan semakin besar 

pula terciptanya team work yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi 

benar-benar dapat memberikan kepuasan anggota organisasi secara menyeluruh dan 

merata. Ada beberapa syarat utama pengorganisasian, yaitu:  

a. Adanya sekelompok orang yang bekerja bersama  

b. Adanya tujuan-tujuan berganda yang hendak dicapai  

c. Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan  

d. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan  

e. Adanya wewenang dan tanggungjawab  

f. Adanya pendelegasian wewenang  

g. Adanya hubungan (relationship) antara satu sama lain anggota  

h. Adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan  

i. Adanya tatatertib yang harus ditaati  

 

5. Fungsi Pengorganisasian / Organizing  

Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya 

manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana 

yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Staffing Staffing dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa 

penyusunan personalia sejak dari merekrut  pegawai, pengembangannya sampai dengan 

usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada pemerintah.  

Staffing dan organizing yang erat hubungannya. Organizing yaitu berupa 

penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan 

pada suatu organisasi, sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang 

yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Fungsi 

staffing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai suatu proses prosedur 

langkah demi langkah yang berkesinambungan untuk menjaga agar pemerintah daerah 

selalu memperoleh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat pada waktu yang 

tepat. Pengadaan pegawai baru (rekrutmen) Dimaksudkan untuk menampung calon yang 

cukup banyak untuk diadakan seleksi untuk mendapatkan calon pegawai yang memenuhi 

syarat-sayarat administrasi secara umum. Seleksi dapat dilakukan dalam 2 macam, yaitu 

seleksi umum (untuk kebutuhan tenaga yang bersifat umum) dan seleksi khusus (untuk 

kebutuhan tenagatenaga spesialis/ahli dibidang tertentu). Bagian terpenting dari 

pengadaan adalah suatu pernyataan tentang kedudukan dari setiap pekerjaan (job 

description/posision description), yang menguraikan mengenai nama, tugas dan tanggung 

jawab dalam pekerjaan tersebut.  
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Pemilihan dan Penempatan Jika telah ditentukan kualifikasi untuk masing 

kedudukan pekerjaan maka selanjutnya adalah diadakan pemilihan (seleksi) melalui 

tahapan-tahapan seleksi mulai test tertulis, kesehatan, test psikologi,  wawancara dan 

surat-surat pernyataan mengenai kesanggupan kerja dan lokasi penempatan kerja.Induksi 

dan Orientasi Induksi dan orientasi mamberi kepada pegawai baru tentang : Informasi 

umum tentang pekerjaan seharihari, tinjauan tentang sejarah, lingkungan kantor, visi dan 

misi organisasi serta pengembangan kemasa depan. Informasi mengenai 

kebijakankebijakan organisasi, aturan kerja dan hal-hal mengenai gaji dan 

tunjangan.Pemindahan Pemindahan terdiri dari promosi, mutasi dan demosi. Promosi, 

adalah memberikan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar kepada pegawai, 

dengan kata lain promosi adalah kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi, merupakan 

salah satu usaha untuk memajukan/mengembangkan pegawai. Dengan promosi dapat 

memberikan pegawai hal-hal sebagai berikut :Mendorong motivasi pegawai, menaikan 

semangat/gairah kerja pegawai, menaikan moral dan efisiensi pegawai, mewujudkan 

orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Mutasi, adalah memindahkan pegawai dari 

jabatan yang satu ke jabatan yang lain dalam satu tingkatan secara horizontal. Tujan 

mutasi adalah : Untuk mewujudkan penempatan pegawai pada posisi yang tepat, untuk 

menghilangkan kejenuhan dan kebosanan pada jabatan semula, untuk menjamin 

kepercayaan bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena kurang cakap pada jabatan 

semula, menciptakan lingkungan baru yang mungking akan meningkatkan prestasi 

kerjanya, demosi adalah suatu tindakan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang 

lebih kecil, dengan kata lain penurunan  pangkat/jabatan karena dinilai kurang cakap dan 

kurang berprestasi pada jabatan tersebut.  

Latihan dan Pengembangan Latihan dan pengembangan adalah suatu pendekatan 

sistematik untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri 

memanfaatkan kekuatan dan kemampuan untuk keperluan organisasi. Beberapa 

pendekatan yang digunakan, yaitu : Pendekatan metode palatihan di tempat kerja (on the 

job training), meliputi Rotasi, dimana pegawai dalam jangka waktu tertentu bekerja pada 

serangkaian pekerjaan dengan berbagai keterampilan. Tugas belajar, mengikuti pelatihan 

kerja dan pengajaran dalam kelas, magang dimana pegawai dilatih dibawah bimbingan 

rekankerja yang lebih terampil. Pendekatan metode palatihan di luar tempat kerja (off the 

job training). Metode pengembangan diluar tempat kerja membebaskan mereka yang 

terus menerus berada ditempat kerja dan memungkinkan untuk memusatkan pada tempat 

belajar, selain itu untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang lain dan akan 

mendapatkan gagasan dan pengalaman baru yang bermanfaat. Penilaian prestasi Penilaian 

prestasi adalah salah satu hal yang penting dalan pengorganisasian, namun dalam 

pelaksanaannya sangat sulit untuk melihat hasil yang memadai. Penilaian prestasi dapat 

dibedakan dalam 2 macam, yaitu formal dan informal.  

Penilaian formal dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan maksud : Pegawai 

mengetahui secara formal nilai prestasi yang  diperoleh, mengetahui bawahan yang 

memerlukan latihan tambahan merupakan bahan untuk identifikasi untuk promosi 

pegawai. Penilaian informal dilakukan dari hari kehari dengan mengatakan kepada 

pegawai tentang baik/buruknya pekerjaan yang dilakukan. Cara ini cepat mendorong 

prestasi pegawai yang diinginkan dan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas 

kesalahan sebelumnya.  
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6. Directing dalam Pemerintah  

Daerah Directing / commanding dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 

berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas 

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula. 

Directing / commanding bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan 

suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur 

lembaga agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya.  

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 

pemerintah berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pemerintah, dalam hal ini adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga 

pemerintah. Termasuk pengertian dari pengarahan dalam hal ini juga bisa mengarah 

kepada fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, 

perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-

masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan 

yang telah ditetapkan semula.  

Directing bertujuan agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Para ahli 

banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam 

manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan ini benar-

benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik 

hendaknya sering memberi masukan-masukan kepada pegawainya karena hal tersebut 

dapat menunjang prestasi kerja pegawai. Seorang pegawai juga layaknya manusia biasa 

yang senang dengan adanya suatu perhatian dari yang lain, apabila perhatian tersebut 

dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. Dari definisi diatas terdapat suatu cara 

yang tepat untuk digunakan yaitu: Melakukan orientasi tentang tugas yang akan 

dilakukan, Memberikan petunjuk umum dan khusus, mempengaruhi anggota, dan 

memotivasi. Salah satu alasan pentingnya pelaksanaan fungsi pengarahan dengan cara 

memotivasi bawahan adalah:  

a. Motivasi secara impalist, yakni pimpinan organisasi berada di tengahtengah para 

bawahannya dengan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasehat dan 

koreksi jika diperlukan. 

b. Adanya upaya untuk mensingkronasasikan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi 

dari para anggota organisasi.  

c. Secara eksplisit terlihat bahwa para pelaksana perasional organisasi dalam 

memberikan jasa-jasanya memerlukan beberapa perangsang atau insentif.  

d. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakantindakan agar 

betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, 

maka pengarahan meliputi pemberian perintahperintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan perintahperintah tersebut.  

Pengarahan (leading) adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan 

untuk melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Dikenal sebagai 

leading, directing,motivating atau actuating. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik:  

a. Pervasive Function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. 

Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya.  
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b. Continous Activity, pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan disepanjang 

masa organisasi  

c. Human factor, fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu 

berhubungan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang 

kompleks dan tidak bisa diprediksi.  

d. Creative Activity, fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke 

dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik 

menjadi tak berarti.  

e. Executive Function, Fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan 

eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan, bawahan 

menerima instruksi hanya dari atasannya.  

f. Delegated Function, pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan 

dengan manusia.  

Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal tidak 

dapat diprediksi dan alami sehingga atasan seharusnya dapat mengkondisikan perilaku 

seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat 

berupa :  

a. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu 

supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.  

b. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di 

bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan 

tertentu.  

c. Pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang 

dimilikinya kepada bawahannya.  

Kemampuan seorang manajer untuk memotivasi dan mempengaruhi, mengarahkan 

dan berkomunikasi akan menentukan efektifitas manajer. Dan ini bukan satu-satunya 

factor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Manajer yang dapat melihat 

motivasi sebagai suatu system akan mampu meramalkan perilaku dari bawahannya. 

Motivasi seperti yang telah disebutkan diatas, akan mempengaruhi, mengarahkan dan 

berkomunikasi dengan bawahannya, yang selanjutnya akan menentukan efektifitas 

manajer. Ada dua factor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang, yaitu 

kemampuaan individu dan pemahaman tentang perilaku untuk mencapai prestasi yang  

maksimal disebut prestasi peranan. Dimana antara motivasi, kemampuan dan presepsi 

peranan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi.  

a. Model Tradisional Tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh 

Frederic Winslow taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer 

menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan system pengupahan 

intensif untuk memacu para pekerjaan agar memberikan produktivitas yang tinggi.  

b. Model Hubungan Manusiawi Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi 

lainnya menentukan bahwa kontrak-kontrak soisal karyawan pada pekerjaannya 

adalah penting, kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari 

motivasi. Untuk itu para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan social dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi.  

c. Model Sumber Daya Manusia McGregor Maslow. Argyris dan Lkert mengkritik 

model hubungan manusaiwi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi 
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dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga 

kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti dalam arti 

lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi 

tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan 

tugas.  

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang 

sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan pada dasarnya akan berkaitan dengan 

faktor individu dalam kelompok, motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan, 

komunikasi dalam organisasi. 36 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Definisi 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :  

1. “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

2. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi 

untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.  

3. Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja 

bersama dari para anggota suatu organisasi.  

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia 

pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan 

usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. 

Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha 

memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula.  
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BAB IV 

PERMASALAHAN MANAJEMEN KINERJA DI INDONESIA DAN UPAYA 

KEMENTERIAN PANRB UNTUK MENGATASINYA 

 

Perubahan paradigma ilmu administrasi dari Old Public Administration menjadi 

New Public Management membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi 

dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Semangat 

menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil pun tidak hanya mengemukan di 

negara – negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia.  NPM 

menekankan birokrasi untuk semakin professional dalam mengelola negara. 

Profesionalitas itu ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, 

perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai 

standar ukuran keberhasilan. 

Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan New 

Zealand, implementasi NPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

reformasi administrasi. Di Amerika Serikat, GPRA menjadi titik balik birokrasi yang 

semakin professional dan akuntabel. Di Inggris, implementasi anggaran berbasis kinerja 

menjadi salah satu agenda pemerintahan. Sedangkan di New Zealand dan Australia, 

birokrasi menjadi lekat dengan berbagai ukuran keberhasilan. Beberapa praktek baik 

tersebut mendorong Indonesia untuk mengadaptasi konsep ini melalui sebuah sistem yang 

disebut dengan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk 

menciptakan instansi pemerintah yang professional, berorientasi hasil, dan akuntabel 

melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan 

ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong 

birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti 

birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan 

berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus 

memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional. 

Dalam praktiknya, kematangan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja 

melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Kementerian PAN-RB sebagai 

instansi pemerintah pusat yang bertanggungjawab mengawal kualitas implementasi 

manajemen kinerja melakukan evaluasi untuk memetakan kematangan instansi 

pemerintah. Evaluasi ini dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun 

daerah setiap tahunnya. 

Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu 

ketidakmampuan instansi pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan dan sasaran strategis 

yang berorientasi pada hasil; (2) menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan 

derajat ketercapaian tujuan/sasaran; (3) menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) 

yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran; dan (4) menetapkan alokasi anggaran 

program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran. 
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Kondisi ini terlihat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 yang 

menunjukkan bahwa sangat sedikit instansi pemerintah yang mendapatkan penilaian 

minimal B (Baik). Penilaian B (Baik) adalah nilai minimal bagi kematangan manajemen 

kinerja instansi pemerintah. Nilai B menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah 

mampu menetapkan tujuan/sasaran secara benar, dan memilih aktivitas 

(program/kegiatan) yang tepat dan efektif berdampak pada pencapaian tujuan/saran. 

Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena instansi pemerintah tidak 

memahami dengan baik alasan keberadaannya dan kontribusinya dalam 

pembangunan.  Selain itu, pemahaman instansi pemerintah terhadap konsep value for 

money yang menjadi nyawa bagi anggaran berbasis kinerja sangat rendah. Instansi 

pemerintah terbiasa dengan paradigma penganggaran Line Item Budgeting yang hanya 

fokus membiayai input tanpa mengetahui apakah pembiayaan input tersebut akan 

menghasilkan output dan outcome yang berdampak bagi pembangunan. 

Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat potensi pemborosan anggaran 

sebesar minimal 40% dari APBN/APBD (Kementerian PAN-RB, 2017). Potensi 

pemborosan anggaran terbanyak terjadi pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Hal tersebut dikarenakan hanya 0,421% atau 2 kabupaten/kota yang memiliki kualitas 

implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja yang baik. 

Kabupaten/kota yang lain sangat rendah dan memiliki potensi besar untuk salah memilih 

program/kegiatan yang paling tepat berdampak bagi pembangunan. 

 

Upaya mendorong Manajemen Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja 
Melihat besarnya dampak dari kualitas impelementasi manajemen kinerja dan 

anggaran berbasis kinerja oleh instansi pemerintah yang rendah, maka Kementerian PAN-

RB melakukan beberapa upaya, antara lain: 

1. Mengintensifkan pembinaan kepada instansi pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis 

kinerja.  

Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis 

kinerja pada instansi pemerintah adalah komitmen merubah cara kerja dan budaya 

kerja birokrasi yang rendah, serta kemampuan perencanaan program/kegiatan yang 

kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah nasional berupaya merubah mindset dan 

cara kerja birokrasi, sekaligus memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan 

program/kegiatan. Di Indonesia, proses perubahan mindset dan cara kerja akan sangat 

efektif jika dilakukan secara top down. Hal ini mengingat pada beberapa kondisi, 

khususnya di pemerintah daerah, dikotomi antara politik dan administrasi belum 

terimplementasi secara ideal. Politik masih mewarnai tugas-tugas birokrasi. DIi 

beberapa daerah yang coraknya monarkhi dan patriarkhi misalnya, kepala daerah 

sangat memiliki karisma untuk memberikan arahan langsung pada birokrasinya. 

2. Membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen 

kinerja yang terintegrasi.  

Salah satu penyebab utama implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis 

kinerja yang rendah adalah sistem perencanaan program/kegiatan, penganggaran, dan 

manajemen kinerja yang masih terfragmentasi. Ketiga sistem ini dilaksanakan oleh 

tiga instansi pemerintah pusat yang berbeda. Sistem perencanaan program dan 
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kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS); sistem penganggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan; dan 

sistem manajemen kinerja dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Untuk 

pemerintah daerah, ketiga sistem ini juga dikawal oleh kemenetrian Dalam Negeri. 

Upaya pengintegrasian tersebut telah menghasilkan aplikasi perencanaan, 

penganggaran, dan manajemen kinerja terpadu yang diberinama KRISNA dan E-

Sepakat. Sistem ini akan memudahkan instansi pemerintah dalam merencanakan 

program/kegiatan, sekaligus menurunkan biaya dalam proses perencanaan dan 

penganggaran 
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BAB V 

PENGORGANISASIAN LEMBAGA PEMERINTAHAN 

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 maka 

pemerintahan daerah mendapatkan peluang sekaligus tantangan untuk menjalankan fungsi 

pemerintahannya. Dalam situasi tersebut pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten 

maupun kota diamanatkan untuk mampu mendorong pemberdayaan 

masyarakat,menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi 

masyarakat agar tujuan otonomi dapat tercapai. Organisasi perangkat daerah dalam 

konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak 

bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Mengingat 

pentingnya suatu organisasi perangkat daerah, maka pengertian organisasi itu sendiri 

perlu dilihat dari perspektif yang semestinya dan kemudian untuk dipahami secara benar.  

Pada umumnya berbagai pihak memandang bahwa organisasi adalah sesuatu yang 

memiliki sifat statis yang berhubungan dengankotak-kotak jabatan. Bab mengenai 

Organisasi Perangkat Daerah sengaja diangkat dalam buku ini dengan tujuan untuk 

menyamakan persepsiberbagai kalangan --terutama kalangan pemerintah daerah-- akan 

makna yang terkandung dalam terminologi ”organisasi perangkat daerah”. Pada dasarnya 

pencanangan implementasi otonomi daerah dewasa ini adalah dalam kerangka untuk 

mewujudkan good local governance. Sehubungan denganhal itu salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 menetapkan pedoman organisasi 

perangkat daerah yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dalam rangka 

melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka 

berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matangmengacu pada kewenangan yang 

dilimpahkan pemerintah pusat kepadapemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan otonomi 

daerah itu salah satunyaadalah dengan melakukan pemetaan terhadap urusan yang 

dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari peta urusan yang dirumuskan 

diharapkan akan menghasilkan sebuah penataan susunan organisasi  pemerintahan daerah 

yang lebih efisien dan efektif meliputi semua perangkatdaerah.  

Ditinjau dari sejarah perkembangan kelembagaan pemerintah, 

kemungkinandinamisasi bentuk-bentuk organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh 

petaurusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selainitu bisa 

juga dipengaruhi oleh perkembangan tuntutan dan kebutuhanmasyarakat akan pelayanan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal-hal demikian tentunya telah menimbulkan 

keanekaragaman baik dari sisi jumlah,bentuk, besaran unit dibawahnya maupun 

nomenklatur organisasi yang berada dalam naungan perangkat daerah sesuai dengan peta 

urusan yang dimiliki. Dalam perspektif manajemen, birokrasi modern yang diperlukan 

saat iniialah birokrasi yang secara fisik organisasional kecil tetapi secara 

kualitatifkapasitasnya besar atau yang selama ini dikenal dengan “ramping struktur 

kayafungsi”.  

Disamping itu terdapat konsep baru yang diperkenalkan yaitu “moneyfollows 

function” dimana anggaran yang dialokasi dipatokan dengan fungsiyang dimiliki oleh 

lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi hukum Parkinson 
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Effect yang menyebutkan bahwa organisasi dariwaktu ke waktu cenderung 

menggemukkan dirinya sendiri. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, maka 

struktur organisasiperlu mendapat perhatian yang khusus. Hal tersebut penting karena 

didalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas danhubungan kewenangan 

yang bersifat formal yang mengatur bagaimanaorang bekerjasama dan menggunakan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Mintzberg, 1993). Pendapat lain 

mengatakan bahwa struktur merupakan pembagian, pengelompokkan, dan 

pengkoordinasian tugas secara formal (Robbins, 1995). Dari kedua pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan 

pembagian dan pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan 

dalam suatu organisasi.  

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 dibutuhkan koordinasi, kontrol dan 

komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan bisa 

memastikan bahwasetiap unit dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dalam 

mendesain organisasi pemerintahan daerah hal-hal seperti pembagiandan pengelompokan 

tugas, serta pengkoordinasian kegiatan perludiperhatikan dengan baik. Selain beberapa 

hal di atas, dalam mendesain organisasi perangkat daerahperlu memperhatikan 

munculnya berbagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

misalnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Oleh karenanya skenario 

desentralisasi apapun yang akan dipilih pemerintah, akan membawa konsekuensi terhadap 

perubahan organisasipemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.  

Pemerintah pusat akan lebih banyak berfungsi sebagai steering yang akan meliputi 

kegiatan-kegiatanperumusan kebijakan nasional, perencanaan nasional dan pengendalian. 

Sedangkan pemerintahan daerah akan memiliki fungsi rowing atau fungsioperasional dan 

pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, organisasi pusat akan semakin 

ramping dan organisasi daerah otonom akan berkembang seirama dengan kebutuhan 

daerahmasing-masing. Desain organisasi pemerintahan daerah kedepan akan lebihefektif 

apabila penataannya didesentralisasikan sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan 

kepada pemerintah propinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian perlu adanya koridor 

yang jelas dari pemerintah pusat terkait dengan penataan kelembagaan pemerintahan 

daerah. Dengan demikian, makapemerintahan daerah dapat menterjemahkan dalam 

bentuk penataan kelembagaannya secara lebih baik. 

 

5.1 Landasan Teori  

Unsur-Unsur dan Dimensi-Dimensi Struktur Organisasi Unsur-unsur 

OrganisasiMenurut Mintzberg (1993), tugas-tugas organisasi dapat dibagi ke dalam 5 

unsur dasar, yaitu:  

1. Strategic Apex;  

2. Middle Line;  

3. Technostructure;  

4. Supporting Staf; dan  

5. Operating Core.  

Masing-masing unsur menjalankan fungsi masing-masing dalam suatu hubungan 

kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan organisasi dapat 
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diwujudkan. Menurut Mintzberg (1993) sejumlah studi keorganisasian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara struktur dengan kinerja organisasi yang bersangkutan 

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 with ensuring that the organization 

serve its mission in an effective way, andalso that is serve the needs of those who control 

or other wise have power overthe organization. The middle line merupakan fungsi 

koordinasi antara strategicapex dengan operating core dan pada umumnya merupakan 

fungsi penghubungantara strategic apex dengan operating core. Fungsi technostructure 

adalah merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu 

yang harus dilaksanakan olehsetiap unit organisasi sesuai dengan bidangnya. Sedangkan 

the supporting stafffungsinya bersifat memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi 

lainnyadalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Adapun fungsi the operating 

coreadalah untuk melaksanakan secara langsung tugas pokok organisasi. “theoperating 

core of the organization encompasses those numbers – the operators– who perform the 

basic work related directly to the product and services”. 

Operating Core Terkait dengan susunan organisasi perangkat daerah, maka unsur-

unsurtersebut dapat dideskripasikan sebagai berikut: 

1. The strategic apex : Unit-unit top manajemen sebagai penanggung jawab 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas pokoknya seperti, Gubernur di 

Propinsi, Bupati di Kabupaten dan Walikota di Kota. Untuk lingkup yang lebih mikro 

dari perangkat daerah, maka pimpinan unit merupakan strategic apex di unitnya 

sendiri, seperti : Kepala Dinas dan Kepala Badan sebagai pelaksana fungsi strategic 

apex di organisasinya sendiri. 

2. The middle line : Yaitu unit organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan 

kebijakan-kebijakan top manajemen 

3. The technostructure : yaitu unit-unit yang berfungsi menganalisis kebijakan-

kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman- 

pedoman/standardisasi-standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh 

perangkat daerah/pengguna masing-masing. Di Daerah, techno structure adalah 

lembaga teknis daerah. 

4. The support staff : Unit-unit yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas 

perangkat daerah secara keseluruhan. Dalam lingkup makro perangkat daerah, 

sekretariat daerah melaksanakan fungsi support staf, sedangkan dalam lingkup mikro 

seperti di Dinas atau Badan, support staf dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha. 

5. The operating core : yaitu unit-unit organisasi yang merupakan unsur pelaksana tugas 

pokok organisasi (Propinsi, Kabupaten/Kota) yang berkaitan dengan pelayanan 

langsung kepada masyarakat, seperti Dinas - Dinas  

 

5.2 Dimensi-Dimensi Struktur Organisasi 

Sebuah organisasi terbagi-bagi ke dalam bagan organisasi atau yang lebihdikenal 

dengan struktur organisasi. Struktur organisasi menurut Lubis & Huseini(1987) 

merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikanakibat dari pengaruh 

keseluruhan faktor (lingkungan, ukuran organisasi,teknologi organisasi, sasaran yang 

ingin dicapai organisasi) secara bersama. Lebih mikro, Atmosudirdjo (1996) mengartikan 

struktur organisasi sebagaijumlah total cara-cara (ways) melakukan pembagian kerja 

menjadi beranekaragam tugas dan mencapai koordinasi tugas-tugas tersebut diantara 
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pola-polainteraksi yang terdapat atau terjadi diantara para anggota organisasi 

melaluiformalisasi (penegasan secara formal). Dalam menentukan bentuk 

strukturorganisasi yang tepat untuk sebuah lembaga terdapat beberapa dimensi 

yangmenentukan bentuknya yaitu: dimensi kompleksitas, dimensi formalisasi dan 

dimensi sentralisasi. Uraian dari masing-masing dimensi dapat dijabarkan sebagai 

berikut:1). Dimensi KompleksitasKompleksitas adalah tinggi atau banyaknya tingkat 

diferensiasi yang dilakukandalam pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya 

organisasi pemerintah dewasa ini memiliki kompleksitas yang tinggi karena 

beragamnyatugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat. 

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) 

yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan 

koordinasi, kontrol dan komunikasiyang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para 

pimpinan bisa memastikanbahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi 

(pemisahan tugas-tugas) merujuk pada tiga hal: 

1. Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) horizontal, merupakan pemisahan tugas-tugas 

dalam struktur horisontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi 

unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi 

pemerintah, diferensiasi horisontal dipisahkan diantaranya berdasarkan : 

Bidang/Urusan Pemerintahan. (1) yang dilaksanakan; (2) Kewenangan yang 

dimiliki; (3) Pengelompokkan bidang tugas organisasi; (4) Visi dan Misi Negara 

atau Daerah 

2.  Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) vertikal, merujuk pada tingkat hierarkhi 

organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarkhi didalam struktur organisasi, maka 

kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari top 

manajemen sampai pegawai paling bawah akan semakin besar. Satu hal yang perlu 

diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu jumlah pegawai yang 

dapat diatur secara efektif oleh seorang pimpinan. Semakin kompleks pekerjaan 

semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasam. Dalam praktek 

penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal 

ini. Suatu organisasi pemerintah tidak akan efektif dalam melakukan kegiatan 

apabila tingkat hierarkhi didalam struktur organisasi yang dibentuk terlalu tinggi. 

3. Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) spasial, merujuk pada tingkat sejauhmana 

lokasi fasilitas dan pegawai tersebar secara geografis. 

Semakin jauh dan semakin banyak fasilitas dan pegawai yang tersebar maka akan 

semakin kompleks organisasi tersebut. Dalam kelembagaan pemerintahan di Indonesia, 

diferensiasi spasial ini besar kemungkinan terjadi karena memang kondisi geografis di 

Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Oleh karena itu tidak mungkin 

penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah satu kendali (sentralize) oleh Pemerintah 

Pusat saja, karena itu maka didalam pelaksanaan kewenangan pemerintah di daerah 

didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memang jawaban yang tepat 

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 bagi terbentuknya organisasi pemerintah di 

daerah akibat adanya diferensiasi spasial ini. 
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Dimensi Formalisasi 

Formalisasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah formalisasi penataanterhadap 

unit-unit fungsi atau unit-unit kerja yang pada umumnya ditunjukkan melalui berbagai 

bentuk standarisasi dan prosedurisasi. Formalisasi yang tinggiakan meningkatkan 

kompleksitas. Formalisasi yang rendah –terdapatnya standarisasi dan prosedurisasi yang 

praktis serta on the job training yang terus-menerus akan memungkinkan organisasi 

dengan tingkat kompleksitas yangtinggi dapat berjalan lancar. Formalisasi menurut Pugh 

et al. sebagaimanadikutip Mintzberg (1985), merupakan suatu kondisi dimana aturan-

aturan,prosedur, instruksi dan komunikasi dibakukan, atau dengan kata lain sampaisejauh 

mana pekerjaan dalam organisasi itu distandardisasikan. Formalisasi merupakan sesuatu 

yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang 

konsisten dan seragam serta mengurangikesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. 

Selain itu formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam 

menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi 

organisasimerupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, 

prosedur,instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Formalisasi pembentukan 

organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah telahdilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dalam Keputusan Presiden No. 44Tahun 1974 tentang pembentukan organisasi 

Departemen dan PeraturanPresiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kementerian Negara, dan 

PeraturanPemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Formalisasi aturan pembentukan organisasi tersebut membatasi jumlah unitorganisasi 

yang akan dibentuk. 

 

Dimensi Sentralisasi 

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam 

pengambilankeputusan-keputusan organisasional berada pada manajemen senior. 

Kebalikansentralisasi adalah desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang 

pengambilankeputusan kepada pejabat/petugas/fungsionaris di bawah Pusat atau dengan 

katalain para pengambil keputusan berada pada yang paling dekat dengan kejadian.Bagi 

organisasi besar, sentralisasi yang berlebihan akan memperlambat gerakorganisasi dan 

mengurangi daya saing dengan organisasi lain. Makin kuatsentralisasi makin rendah 

tingkat kompleksitas. Makin kuat desentralisasi,makin rendah sentralisasi, makin tinggi 

tingkat kompleksitas karenadesentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau 

kekhususan.  

Mansoer, 2008 Sentralisasi didefinisikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian 

kekuasaan secara formal. Dengan kata lain sentralisasi merupakan jenjang kepada siapa 

kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan dikonsentrasikan pada seorang individu, 

unit, atau tingkatan, yang dengan demikian mengijinkan pada para pegawai memberikan 

masukan yang minimal ke dalam pekerjaan mereka. Sentralisasi menurunkan tingkat 

kompleksitas dan menyederhanakanstruktur organisasi. Bagi organisasi kecil hal tersebut 

tidak menjadi soal,bahkan lebih baik demikian. Semakin sederhana strukturnya akan 

semakin gesitgerak dan perkembangannya. Sebaliknya bagi organisasi sedang dan 

besar,sentralisasi yang berlebihan akan membuat organisasi bergerak sangat lambanserta 

mengurangi daya saing dengan organisasi-organisasi lain.  
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Di era otonomi daerah, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadiorganisasi 

yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaanfungsi-fungsi 

pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintahdengan institusi di daerah 

lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Dalamkaitan tersebut, Pemerintah 

mencanangkan kebijakan penataan organisasiperangkat daerah yang lebih diharapkan 

pada rightsizing, yaitu sebuah upayapenyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang 

difokuskan untukmengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan 

kebutuhannyata daerah, datar (flat), transparan, hierarkhi yang pendek dan 

terdesentralisasikewenangannya.  

Haris Faozan &  Tingkat kejelasan “prosedur kerja” secara praktis (langkah kerja 

yang berurutan secara logis dan aterkait dalam pelaksanaan tugas Muzani M. Mansoer, 

2008 DIMENSI SUB DIMENSI INDIKATOR pengaturan mengenai pelaksanaan tugas 

masing-masing (level of unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya regulation)  Tingkat 

keseimbangan antara sentralisasi dan pengambil desentralisasi keputusan  

 

5.3 Pengorganisasian  

Pedoman pengorganisasian untuk sebuah lembaga diperlukan agar 

organisasitersebut efektif dan efisien. Setidak-tidaknya terdapat 12 prinsip yang 

peludiperhatikan dalam pengorganisasian daerah, yaitu sebagai berikut 

(LembagaAdministrasi Negara, 20031). 

1) Prinsip Kejelasan Visi, Misi dan Tujuan.  

Setiap organisasi dalam pemerintah daerah dibentuk untuk mencapai tujuan negara 

yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara, dan harus diemban organisasi yang 

bersangkutan sesuai dengan visi dan misi negara. Oleh karena itu dalam setiap 

pengorganisasian, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dibentuk harus 

dirumuskan secara jelas dan terkait dengan tujuan negara. 

2) Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Sistem Administrasi Negara Kesatuan RepublikIndonesia: Prinsip-Prinsip 

Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Lembaga AdministrasiNegara, 2003. Keberadaan  

Tingkat pembakuan keterampilan kerja (standardization of skills) SENTRALISASI  

Tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk standardization) yang harus dihasilkan 

(standardization of outputs) Tingkat pembakuan proses kerja Standarisasi (standardization 

of work) (level of  Tingkat  Tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau 

pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar 

prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing- masing unit 

kerja asing-masing unit kerja) Aris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 Prinsip ini 

menekankan adanya peran aparatur negara dan masyarakat bangsa dalam 

penyelenggaraan negara, serta pemberian peran kepada masyarakat dengan cara 

memberikan peluang untuk melakukan pelayanan publik yang bisa dilakukan pemerintah 

melalui kemitraan ataupun penanganan langsung oleh masyarakat, sehingga struktur 

organisasi dapat menjadi lebih sederhana dan efisien. 

3) Prinsip Pembagian Tugas.  

Dalam prinsip ini semua tugas pemerintahan negara dibagi ke dalam tugas- tugas 

organisasi dan atau satuan organisasi-organisasi dibawahnya sehingga tidak ada tugas 

yang tidak ditangani oleh suatu lembaga pemerintahan. Tugas-tugas tersebut dijabarkan 
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dalam fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mengacu pada pencapaian tujuan 

bernegara. 

4) Prinsip Koordinasi.  

Prinsip ini menekankan keharusan adanya saling hubungan antar unit organisasi 

atau antar lembaga baik antar pemerintahan pusat, antar pemerintahan daerah maupun 

antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sehingga terdapat kesatuan arah dan 

keserasian kebijakan, serta tindakan dalam mencapai tujuan nasional. 

5) Prinsip Keberlangsungan Tugas.  

Prinsip Keberlangsungan Tugas ini menekankan bahwa dalam pengorganisasian 

perlu dipertimbangkan adanya kepastian bahwa tugas- tugas yang harus diemban akan 

terus berlangsung dalam jangka waktu lama. 

6) Prinsip Proporsionalitas.  

Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi harus diperhatikan 

keserasian hubungan dan kewenangan baik internal, beban tugas, kemampuan dan sumber 

daya yang ada. 

7) Prinsip Keluwesan.  

Prinsip ini menekankan bahwa desain tugas suatu organisasi perlu disesuaikan 

dengan perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik, sehingga organisasi dapat 

berkembang atau menciut sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan, tugas dan 

beban kerjanya. 

8) Prinsip Pendelegasian dan Penyerahan Wewenang.  

Prinsip pendelegasian wewenang menekankan tugas-tugas apa yang perlu 

dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya/daerah dan tugas apa yang masih 

perlu dilaksanakan oleh instansi induknya/pusat.  

Haris Faozan & Muzani M. Mansoer, 2008 penyerahan wewenang menekankan 

pada tugas apa yang sudah dapat dilaksanakan oleh organisasi di bawahnya/daerah.i. 

Prinsip Rentang Kendali. Prinsip ini menekankan pada penentuan jumlah satuan 

organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pimpinan diperhitungkan secara 

rasional mengingat terbatasnya kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan 

terhadap bawahannya.j. Prinsip Jalur dan Staf. Prinsip ini merupakan derivasi dari prinsip 

pembagian tugas dan menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan 

tugas pokok instansi dan unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang 

terhadap tugas pokok dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.k.  

Prinsip Kejelasan dalam Pembangunan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam 

menyusun organisasi dibuat bagan yang menggambarkan secara jelas mengenai 

kedudukan, susunan jabatan, pembagian tugas dan fungsi serta hubungan kerja diantara 

satuan organisasi yang bersangkutan; dalam hubungan ini termasuk pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen pemerintahan seperti perencanaan dan pengawasan. 

 

Prinsip Legalitas.  

Berdasarkan prinsip ini setiap pembentukan organisasi pemerintahan negara harus 

didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga kewenangan dan operasinya memilliki landasan hukum. Dengan 

melaksanakan prinsip-prinsip pengorganisasian, pemerintahandaerah akan memetik 

banyak keuntungan yang pada gilirannya akan mampumenciptakan organisasi yang baik, 
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sehingga akan memberikan dampak positifbagi kinerja kelembagaan pemerintahan 

daerah. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan   

1. Prinsip Kejelasan  

a. Menjadi jelas sistem akuntabilitas dalam bagan dalam Pembaganan  

b. Terjaminnya mekanisme kerja yang jelas  

c. Menjadi jelas masing-masing tugas dan fungsi unit 

2. Prinsip Jalur dan Staf  

a. Menjadi jelas mana tugas-tugas lini dan mana tugas- tugas supporting  

b. Menjadi jelas pula mekanisme koordinasi antar unit   

3. Prinsip Rentang  

a. Menjamin terawasinya pelaksanaan kegiatan dengan Kendali baik  

b. Masing-masing pimpinan menjadi jelas kewenangannya 

4. Prinsip Pendelegasian  

a. Memperjelas kewenangan masing-masing unit dan Penyerahan organisasi 

Wewenang  

b. Menjamin terlaksananya semua kewenangan organisasi  

c. Terdistribusinya semua urusan organisasi 

5. Prinsip Keluwesan  

a. Dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat  

b. Dapat dilakukan tindakan yang cepat dalam pengambilan keputusan 

6. Prinsip Proporsionalitas  

a. Menjamin bahwa organisasi yang disusun efisien dan efektif  

b. Menghindari mekanisme pelayanan yang birokratis 

7. Prinsip  

a. Memberikan jaminan terhadap kesinambungan tugas Keberlangsungan 

b. Memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas  

8. Tugas Prinsip Koordinasi  

a. Memberikan arah kerjasama yang jelas  

b. Keserasian pelaksanaan tugas 

9. Prinsip Pembagian  

a. Semua tugas dapat diakomodir dengan baik Tugas  

b. Menjadi jelas siapa melakukan apa  

c. Menjadi jelas pertanggungjawabannya  

d. memperkecil terjadinya tumpang tindih 

10. Prinsip Kemitraan dan  

a. Dapat mengetahui kebutuhan stakeholder Pemberdayaan  

b. Dapat membantu memperingan pelaksanaan tugas Masyarakat pemerintahan dan 

pembangunan dengan sistem outsourching;  

c. Dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan masyarakat  

d. Tidak perlu membuat struktur yang besar 

 

5.1 Prinsip Keuntungan yang Diperoleh Pengorganiasian  

 Memberikan suatu kesamaan komitmen untuk pencapaiannya 3. Membantu para 

pelaksana pada level manapun untuk merancang kegiatannya kearah pencapaian visi. 

Menjadi dasar kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. 



35 
 

Berdasarkan pembahasan terdahulu, keberadaan dan peranan organisasiperangkat daerah 

adalah sangat penting sebagai penggerak kebijakan desentralisasi. Oleh karenannya dalam 

konteks ini organisasi perangkat daerah bukan sekedar organisasi yang bersifat statis 

melainkan sebaliknya memilikisifat dinamis yang akan menentukan keberlangsungan 

otonomi daerah pada suatu daerah otonom. Mengingat pentingnya hal tersebut maka 

organisasiperangkat daerah di era otonomi daerah dewasa ini dan ke depan harus 

mulaidipikirkan dan dirancang secara sungguh-sungguh agar keberadaannya benar-benar 

mampu mewujudkan cita-cita otonomi daerah. 

Tatanan Organisasi Pemerintahan DaerahPemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka 

sistem dan prinsipNKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Bentuk dan 

susunanpemerintahan daerah tersebut diatur berdasarkan UU No.32 Tahun 2004. 1. 

Pemerintah DaerahPemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, yang 

masing-masingberkedudukan sebagai Kepala Daerah; dan Perangkat Daerah sebagai 

unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.a. Kepala Daerah Setiap Daerah dipimpin oleh 

Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah. Untuk Provinsi disebut 

Gubernur, Kabupaten disebut Bupati, dan Kota disebut Walikota. Kepala Daerah 

mempunyai tugas dan wewenang :  

1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD; 

2) mengajukan Rancangan Perda (Raperda); 

3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;  

4) menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama;  

5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 

6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan  

7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Masing-masing Kepala Daerah dimaksud dibantu oleh seorang Wakil Kepala 

Daerah, yang untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, Kabupaten disebut Wakil Bupati 

dan Kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut 

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. 

Pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, 

Wakil Bupati dan Wakil Walikota) adalah sebagai berikut : 1) Wakil Kepala Daerah 

mempunyai tugas :  

a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 

b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di 

daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat 

pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta 

mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;  

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota 

bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;  
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d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 

e.   memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; 

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Daerah; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila berhalangan.  

Dalam melaksanakan tugas di atas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah; 3) Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai 

habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam 

masa jabatannya.b. Perangkat Pemerintah Daerah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :  

1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas :  

a) Sekretariat Daerah; 

b) Sekretariat DPRD;  

c) Inspektorat;  

d) Badan Perencanaan Pembangunan daerah; 

e) Dinas Daerah; dan  

f) Lembaga Teknis Daerah.  

2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:  

a) Sekretariat Daerah;  

b) Sekretariat DPRD;  

c) Inspektorat;  

d) Badan Perencanaan Pembangunan daerah; 

e) Dinas Daerah; 

f) Lembaga Teknis Daerah, 

g) Kecamatan, dan  

h) Kelurahan.  

Mengacu pada uraian di atas, secara rinci dikemukakan beberapa hal sebagai 

berikut :  Sekretariat Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota a) Sekretariat 

Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai 

tugas dan kewajiban membantu. 
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BAB VI  

KONSEP MANAJEMEN DAERAH YANG TEPAT UNTUK PEMERINTAH 

Manajemen adalah kegiatan mengatur yang dilakukan oleh manajer. Hal tersebut 

bertujuan agar suatu usaha bisa berkembang maju sesuai yang diinginkan dan 

menunjukkan trend positif di masyarakat. Dengan manajemen yang benar, maka sebuah 

usaha akan dapat berkembang dengan baik sebaliknya apabila manajemennya tidak benar 

maka sebuah usaha akan mengalami berbagai masalah dari kepuasan karyawan, gaji yang 

didapatkan, suasana di tempat kerja, pembagian kerja, dan masih banyak lainnya. 

Manajemen tersebut bukan hanya dalam bisnis semata tetapi juga bisa diterapkan dalam 

banyak hal. Seperti konsep manajemen daerah, menajemen keuangan, dan masih banyak 

lagi. 

Manajemen daerah ini merupakan konsep yang ada untuk mengatur pemerintahan 

daerah agar bisa untuk berjalan sendiri dan mengatur memaksimalkan hal yang ada di 

daerah. Tetapi juga hal tersebut tidak bisa terlepas dengan hubungannya dengan pusat 

sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan 

daerah diharapkan dapat untuk mengurus segala hal yang ada di dalamnya. Selain itu juga 

dapat untuk melindungi dan mencukupi semua kebutuhan masyarakat daerah yang hidup 

di wilayah sehingga bisa untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. 

Sama halnya di pusat, ada dua hal penting yang menjadi perhatian agar bisa 

mendapatkan hasil manajemen yang baik untuk negara. Pertama adalah manajemen 

dalam pemerintahan yang baik dan kedua ada manajemen untuk keuangan sehingga akan 

menghasilkan negara yang makmur dan rakyatnya bisa sejahtera. Hal tersebut juga bisa 

didapatkan dalam konsep manajemen daerah yang berfokus pada manajemen 

pemerintah daerah dan juga keuangan daerah yang akan dijalankan. Kedua hal tersebut 

sangat penting dan harus diatur secara tepat agar bisa memberikan hasil yang maksimal 

juga. Dimana dengan manajemen yang baik akan bisa membuat daerah berkembang 

dengan baik sehingga juga bermanfaat bagi negara nantinya. 

Untuk konsep manajemen daerah yang pertama adalah dari menajemen 

pemerintahan di daerah. Pemerintah yang ada di darah adalah penyelenggara yang akan 

mengurusi masalah di daerah dan di jalankan pemerintah daerah dan juga DPR di daerah 

atau DPRD. Manajemen yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut berdasarkan 

konsep dan juga asas dari otonomi yang diberikan oleh negara kepada daerah yang 

dimaksud dalam aturan yang telah tertuang di UUD 45. Penyelenggara pemerintahan 

daerah ini sendiri terdiri dari gubernur yang merupakan puncak tertinggi pemerintah 

daerah yang memimpin sebuah provinsi. Kemudian di setiap kotanya ada bupati atau 

walikota sebagai pemimpin daerah yang dipilih oleh masyarakat dalam pemilu langsung. 

Untuk manajemen pemerintah daerah meliputi banyak hal yang akan dijelaskan di 

bawah. Beberapa aspek yang akan diurus oleh manajemen pemerintahan daerah ini adalah 

sebagai berikut ini: 

1. Perencanaan pemerintahan daerah yang mengatur berbagai rencana daerah yang 

akan dilakukan dalam segala bidang. 

2. Pengorganisasian atau pengaturan lembaga di daerah. 

3. Cara penggunaan sumber daya yang ada di daerah. 
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4. Pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. 

Semua aspek diatas harus dilakukan dengan baik dan benar agar nantinya daerah 

menjadi daerah yang berkembang. Semua aspek tersebut saling mendukung atau 

berkaitan satu dengan lainnya sehingga akan membuat manajemen daerah yang solid dan 

juga membuat daerah bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Adapun beberapa 

hal yang harus dilakukan agar aspek tersebut dapat untuk berkembang dan berhasil 

dilakukan adalah sebagai berikut ini: 

 

6.1 Manajemen untuk perencanaan pemerintah daerah 

Aspek pertama yang dilakukan adalah dalam perencanaan pemerintah daerah. 

Dimana perencanaan ini merupakan pemilihan mengenai hal yang akan dilakukan oleh 

daerah kedepannya. Sehingga akan membuat hasil-hasil daerah yang diinginkan. 

Mengenai perencanaan daerah ini sendiri tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 

2004 yang berisi mengenai sistem perencanaan pembangunan skala nasional. Dimana hal 

tersebut juga akan mempengaruhi untuk perencanaan di daerah. Ada dua perencanaan 

yang ada yaitu perencanaan pembangunan dan juga perencanaan publik yang keduanya 

mempunyai manfaat masing-masing. 

Manfaat perencanaan yang dilakukan baik dalam skala nasional maupun daerah 

yang bisa didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan akan membuat tujuan menjadi jelas, obyektif, dan juga rasional. 

2. Perencanaan akan membuat semua aktivitas kedepan yang akan dilakukan menjadi 

lebih teratur sehingga efisien. 

3. Perencanaan membuat daerah dapat untuk meningkatkan eksplorasi dalam 

pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. 

4. Perencanaan dapat untuk membuat semua aktivitas yang dilakukan lebih 

bermanfaat dan sesuai dengan apa yang telah terpikirkan sebelumnya. 

5. Perencanaan juga dapat untuk memperkecil resiko yang akan dihadapi karena telah 

mempertimbangkan sebelumnya. 

6. Perencanaan dapat untuk memberikan dasar untuk pengendalian dari kegiatan yang 

akan dilakukan. 

7. Perencanaan dapat membuat pemerintah untuk meningkatkan prestasi kerja yang 

dilakukan. 

8. Perencanaan dapat menjadi panduan lengkap mengenai pekerjaan nantinya yang 

akan dilakukan kedepan dengan jelas dan lengkap. 

 

Pengorganisasian lembaga pemerintah daerah 

Merupakan konsep manajemen daerah kedua yang dilakukan untuk mendapatkan 

pemerintahan yang sesuai dengan aturan dan juga dasar hukum yang ada. Sama halnya 

dengan lembaga nasional, di daerah mempunyai banyak lembaga yang mempunyai tugas 

masing-masing. Di dalam pemerintahan ada tiga lembaga yang ada yaitu eksekutif, 

legislatif, dan juga yudikatif. Dimana hal tersebut juga ada dalam pemerintah daerah 

dalam skala yang lebih kecil. 

 

 

 



39 
 

Pengorganisasian lembaga untuk pemerintah di daerah adalah sebagai berikut: 

1. Untuk lembaga eksekutif tentu saja diwakili oleh gubernur, bupati, dan macam 

kepala daerah lain dan jajarannya. Dimana mempunyai tugas untuk memimpin 

daerah ke arah yang benar sesuai dengan perencanaan daerah yang telah dibuat. 

2. Untuk lembaga legislatif ada DPRD baik di tingkat provinsi maupun daerah tingkat 

kabupaten atau kota. Dimana tugasnya juga sama untuk membuat undang-undang 

daerah yang akan disahkan dan disetujui bersama eksekutif untuk mendapatkan 

daerah yang sejahtera. 

3. Lembaga yudikatif adalah pengawas di daerah seperti kejaksaan tinggi yang ada di 

daerah ataupun juga lembaga non pemerintahan seperti LSM dan masih banyak 

lainnya. 

 

Manajemen sumber daya yang ada di daerah 

Ada banyak sumber daya yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. 

Sumber daya tersebut meliputi berbagai hal berikut ini: 

Sumber daya aparatur yaitu pekerja daerah yang bekerja dalam pemerintahan 

daerah. 

1. Sumber daya alam merupakan alam yang bisa digunakan untuk menambah 

pendapatan daerah. 

2. Sumber daya buatan yang juga merupakan salah satu cara menambah penghasilan 

daerah. 

3. Sumber daya sosial yaitu masyarakat yang bisa untuk diberdayakan. 

4. Sumber daya keuangan dan juga peralatan. 

 

Pengawasan penyelenggaraan untuk pemerintah daerah 

Konsep manajemen daerah yang terakhir adalah tugas pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga pengawasan tersebut seperti 

kejaksaan yang merupakan lembaga resmi pemerintahan. Tetapi juga ada lembaga di luar 

pemerintahan seperti berbagai LSM, media massa, dan masyarakat secara luas. Yang 

diharapkan turut serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawa 

pemerintah daerah. 
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BAB VII 

PERTUMBUHAN EKONOMI,PENDAPATAN ASLI DAERAH,DAN DANA 

ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIN BELANJA MODAL 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan 

daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak 

daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain-lain 

PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi 

belanja modal daerah. Sumber-sumber pendanaan lain adalah dana perimbangan. Salah 

satu dana perimbangan yang menjadi penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daaerah.  

Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan 

dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil 

pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal 

dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini 

karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah 

demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya ( Julitawati, et al., 2012 ).  

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksikan ke masyarakat 

bertambah (Sukirno, 2010; dalam Wertianti dan Dwirandra, 2013). Pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan 

perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya 

satu tahun (Wertiati dan Dwirandra, 2013). Menurut Uhise (2013) Pertumbuhan Ekonomi 

adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestis Regional 

Bruto (PDRB) perkapita. Salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah 

adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang bias dilihat dari Pertumbuhan nilai PDRB. 

Sebagai contoh kasus adalah presentase perubahan Pertumbuhan Ekonomi pada Kota 

Bogor. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,85%, hal ini dikarenakan 

jumlah kenaikan PDRB tidak sebesar tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 sebesar 6.75%. Untuk tahun 2012 ke tahun 2013, terjadi penurunan persentase 

peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, walaupun persentase peningkatan 

yang didapat sangat kecil namun secara keseluruhan total pertumbuhan ekonomi Kota 

Bogor mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah 

adalah jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam satu 

tahun anggaran. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2013 

mengalami peningkatan.  Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bogor. Pada tahun 2009 ke 

tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 18.54% disebabkan oleh peningkatan yang terjadi 
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pada komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah.  Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan peningkatan 

sebesar 37.25% disebabkan adanya kenaikan pada komponen Pendapatan Asli Daerah 

yaitu Pendapatan Pajak Daerah. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 persentase peningkatan 

mengalami penurunan yaitu sebesar 20.55%, namun secara keseluruhan dari jumlah 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada semua 

komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah. Untuk tahun 2012 ke tahun 2013 persentase peningkatan kembali 

mengalami kenaikan yaitu sebesar 37.04%. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen 

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain.  Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga seiring 

meningkatnya jumlah dari komponen tersebut akan meningkat pula jumlah pada 

Pendapatan Asli Daerah. 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

Menurut Ardhani (2011) Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah, hal 

ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka 

yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. 

Tanggung jawan pemerintah daerah kepada masyarakatnya adalah memberikan pelayanan 

publik yang baik melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang 

baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna 

memperlancar kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana didapatkan dari 

pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah di anggarkan setiap tahunnya. Dengan 

demikian, adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Yaitu 

bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah akan terus 

meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan 

prasarana. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan 

pengalokasian belanja modal juga meningkat.  

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah untuk 

menyediaka sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada 

realisasi potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang 

mampu menciptakan penerimaan daerah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan 

akan menarik investor untuk menanamkan modal pada daerah tersebut yang pada 

akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah (Yovita, 2011). Bentuk layanan publik 
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yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan menyediakan saran dan 

prasarana, pengadaan tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal. Dengan 

demikian terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pegalokasian belanja 

modal.  

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan bagian dari 

Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Menurut Permana (2013), pemerintah daerah dapat 

menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang 

direalisasikan melalui belanja modal. Dana Alokasi Umum dipriotaskan penggunaannya 

untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan 

pemeliharan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

pelayanan umum. 
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BAB VIII 

SISTEM MERIT DALAM PEMERINTAHAN  

 

Baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

memberikan penghargaan kepada sejumlah pejabat tinggi yang berprestasi dalam 

berinovasi dan mampu menjadi penjaga pelaksanaan sistem merit bagi manajemen 

aparatur sipil negara. 

Upaya Menpan dan RB tersebut membuktikan betapa serius pemerintah 

melaksanakan system merit yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun   2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  UU ini secara tegas melaksanakan 

dan mewujudkan sistem merit dalam menata manajemen pemerintahan.  Sistem merit 

dalam praktik pemerintahan sudah lama dikenal dan dilaksanakan. Akan tetapi, 

perwujudannya jauh dari yang seharusnya terjadi. 

Menurut sejarah, sistem merit mulai   dilakukan di zaman Dinasti Qin dan Han di 

China.  Dinasti ini mengenalkan sistem merit melalui sistem pendidikan dan pelatihan, 

diikuti dengan ujian dan seleksi bagi calon-calon pejabat pemerintahan. Dalam upaya 

melaksanakan kekuasaan kerajaan yang wilayahnya begitu luas, besar, dan menyebar, 

pemerintahan Dinasti Qin dan Han menghadapi ruwetnya jaringan jabatan yang 

kompleks. 

Prospektif jabatan tak terbatas bisa diisi oleh calon dan  mobilitas pejabat 

pemerintah. Tingkatan atau peringkat jabatan ditetapkan dengan melakukan sistem 

merit  tersebut. Akhirnya, sistem sembilan tingkatan (nine-rank system) jabatan dibentuk 

oleh tiga dinasti kerajaan setelah Dinasti Qin dan Han.  

Dari China,  konsep sistem merit kemudian menyebar dipergunakan di British India 

di abad ke-17 dan kemudian ke daratan Eropa dan Amerika. Negara kita semenjak 

pemerintahan di awal kemerdekaan sampai sekarang juga telah mengenal dan 

melaksanakan sistem merit dalam manajemen pemerintahan. Akan tetapi, upaya 

pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. 

Sistem merit menurut konsepsi disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen 

kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang 

akan  diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiun sesuai UU berlaku. Kompetensi 

calon itu mengandung arti calon harus punya keahlian  dan profesionalisme sesuai 

kebutuhan jabatan yang akan dipangku.  Kompetensi, keahlian dan profesionalistik  calon 

menjadi pertimbangan utama. 

Selain itu, netralitas pejabat pemerintah yang membutuhkan merupakan dasar 

pertimbangan pokok yang tak bisa diabaikan. Prinsip netralitas menunjukkan tak ada 

unsur kedekatan kepentingan, seperti keluarga, suku, daerah, almamater, agama, politik, 

dan konglomerasi. Selain kompetensi dan netralitas, unsur kejujuran dan loyalitas yang 

menekankan pada akhlak  juga menjadi pertimbangan bagi calon aparatur pemerintah, 

baik sipil maupun militer. 

Yang terjadi selama ini, sistem merit dilaksanakan, tetapi banyak dimanipulasi 

secara sengaja. Proses pengangkatan calon secara diam-diam dilakukan  dengan 

melanggar konsepsi disiplin ilmu. Kompetensi calon diganti menjadi kepentingan 
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pemegang kekuasaan. Keahlian dan profesionalisme menjadi sebaliknya, sesuai dengan 

persepsi dan keinginan pemegang kekuasaan. Terkait netralitas, dalam pelaksanaannya, 

semua ditentukan oleh pertimbangan kedekatan calon dengan pemegang kekuasaan. 

Cara melaksanakan sistem merit seperti itu berlangsung lama dalam praktik 

pemerintahan, lebih-lebih pada pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hampir 32 

tahun. Bahkan, sisa-sisa pemerintahan Orde Baru masih terasa dipraktikkan sampai 

sekarang. Itulah sebabnya, pada 2014, dengan dipelopori Komisi II DPR, terbentuk UU 

ASN yang sarat dengan upaya menegakkan sistem merit ini. 

UU ini oleh pemerintah pernah ditolak, bahkan aparat pemda dengan disponsori dan 

didukung pemerintah pusat berdemonstrasi menolak UU ASN. UU ini banyak 

menghadapi rintangan, baik di kalangan politik di DPR sendiri maupun di birokrasi 

pemerintahan. Bahkan, DPR, sebagai lembaga tempat inisiatif pembentukan UU ini 

berasal, berencana merevisi dan menghapus adanya Komisi ASN, suatu lembaga penjaga 

sistem merit (merit system protection board). 

Tidak efektifnya pelaksanaan sistem merit salah satunya karena pendekatan 

kekuasaan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Manajemen pemerintahan yang 

sentralistik lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan atau otoritas yang dipegang oleh 

pemegang jabatan, lebih-lebih jika pemegang jabatan itu pejabat politik dari parpol. 

Akibatnya, semua tergantung persepsi pemegang kekuasaan. Ketegasan dan loyalitas 

melaksanakan UU yang ada menjadi samar-samar sesuai dengan aspirasi politik yang 

menjadi dasar pertimbangan pemegang kekuasaan jabatan. 

Politik kekuasaan inilah yang selama ini mewarnai manajemen pemerintahan kita. 

Manajemen pemerintahan memang tanpa kekuasaan, bukan lagi menjadi pemerintahan 

yang berdaulat. Namun, kekuasaan yang selalu  jadi andalan dalam manajemen 

pemerintahan, tanpa melihat   pendekatan lain  yang aspiratif dan humanitif, akan banyak 

penyimpangan. 

 

Pendekatan kekuasaan 

Pendekatan kekuasaan yang dilakukan secara subyektif dari pertimbangan 

pemegang jabatan bisa dihindari dengan mengendalikan emosi kekuasaan dan banyak 

mengamalkan pendekatan human government yang menekankan pada manajemen 

pemerintah berbasis penghargaan kepada faktor manusia ciptaan Tuhan yang Mulia ini. 

Manusia  yang diciptakan utuh oleh Tuhan  dilengkapi dengan kemampuan rasio pikir 

dan kalbu hati nurani yang jernih. Manusia yang punya potensi pikir yang rasional akan 

melahirkan calon-calon yang memiliki potensi dalam kompetensi dan profesionalitasnya. 

Di sinilah seharusnya sistem merit mendapat tempat pada pendekatan kekuasaan 

dalam manajemen yang humanitif. Dengan demikian, sistem merit bisa dijalankan sangat 

tergantung pada dua pihak.  Pertama, calon yang akan direkrut harus kompeten, 

profesional, dan keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan, jujur dan loyal, berakhlak 

mulia. Kedua, pejabat pemerintah pemegang kekuasaan harus netral. 

 

Pejabat politik-birokrat 

Pendekatan kekuasaan di atas erat kaitannya dengan hubungan antara jabatan-

jabatan politik dan birokrasi yang belum pernah ditata dengan baik. Pejabat politik yang 

berasal dari kekuatan parpol dalam sistem pemerintahan kita sudah lama kita kenal pula. 
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Di awal kemerdekaan, ketika pemerintah melaksanakan sistem demokrasi liberal, partai-

partai politik dibentuk oleh rakyat. Parpol adalah kesatuan aspirasi politik dari 

sekelompok rakyat yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, 

dan mempertahankan kekuasaan. 

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang ingin dicapai itu ialah kekuasaan 

pemerintahan. Mulai dari zaman liberal, zaman demokrasi terpimpin, hingga era 

demokrasi reformasi sekarang ini, keinginan parpol untuk kekuasaan tak pernah berubah. 

Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang aslinya ditempati para pejabat 

birokrasi pemerintah mulai dipimpin oleh pejabat politik dari kekuatan parpol yang 

berkuasa atau yang memenangi suara pemilu. Dari sinilah kehadiran jabatan politik dari 

partai politik memimpin birokrasi pemerintah. Pejabat birokrasi pemerintah secara 

otomatis jadi subordinasi atau di bawah kendali jabatan politik. 

Dari gambaran hubungan kedua jabatan ini, sangat sulit pejabat birokrasi lepas dari 

pengaruh politik pemegang jabatan politik yang menjadi atasannya.Terpengaruhnya ASN 

dalam proses politik banyak dijumpai di daerah-daerah ketika melaksanakan pilkada. 

Banyak pegawai daerah yang ikut kampanye mendukung calon yang akan memimpin 

mereka di pemerintah daerah. Mereka yang tak ikut mendukung jika calon tersebut 

menang pilkada, bisa jadi kariernya tersendat. Di sinilah netralitas aparatur menjadi 

masalah dalam melaksanakan sistem merit. 

Ada gagasan sebaiknya ASN seperti TNI dan Polri, yakni tidak ikut memilih dan 

dipilih dalam pemilu dan pilkada. Jika ikut memilih dan dipilih, mereka harus pensiun 

dari ASN. Di Amerika, upaya lain untuk menghindari intervensi politik dari pejabat 

politik adalah, begitu pejabat politik dari partai tertentu menjadi dan memimpin birokrasi 

pemerintahan, pejabat politik tersebut harus melepaskan ikatan dan identitas partai 

politiknya. Mereka harus menjadi  penjabat negara (official government). 

Untuk mendukung kebijakan Menpan dan RB dalam memperkuat pelaksanaan UU 

No 5/2014 tentang ASN, yang harus menjalankan sistem merit secara konsekuen, dua hal 

yang disebutkan di atas—yakni pendekatan kekuasaan pejabat dan tata hubungan pejabat 

politik dan pejabat birokrat—perlu dibenahi. 
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BAB IX 

KAJIAN DESAIN PENATAAN DAERAH BIDANG MANAJEMEN 

PEMERINTAHAN 

 

Pendahuluan 

Bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, menyelenggarakan otonomi 

daerah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda 

telah dikeluarkan decentralisatie wet 1903, yang dapat dikatakan sebagai cikal-bakal 

desentralisasi di nusantara, meskipun jauh sebelum masa itu telah ada berbagai kesatuan 

masyarakat hukum-baik berukuran besar maupun kecil-yang telah memiliki otonomi 

tradisional. Apabila sampai saat ini banyak daerah otonom tidak mengalami kemajuan, 

dan bahkan menjadi sangat tergantung  pada pemerintah pusat penyebab-penyebab 

utamanya (causa prima). Salah satu yang utama atau bahkan yang terutama adalah 

kemampuan manajerial dari kesatuan masyarakat hukum tersebut-termasuk pemerintah 

daerahnya- untuk menggunakan hak dan menjalankan kewenangan yang telah 

dimilikinya.  

Pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat Peter F.Drucker (1995)-Bapak 

Manajemen Modern- yang menolak penggunaan istilah “underdeveloped Country” untuk 

negara-negara tertinggal. Drucker menyarankan penggunaan istilah “undermanaged 

country”, karena ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama disebabkan oleh 

ketertinggalan dalam manajemennya. Dengan perkataan lain, kemajuan suatu negara atau 

Daerah akan sangat ditentukan oleh kualitas manajemennya. Hal tersebut secara mutatis-

mutandis berlaku juga untuk daerah otonom di Indonesia. Lebih lanjut Drucker (1995) 

mengemukakan bahwa kegagalan organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa 

layanan (service institutions) disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena manajernya tidak 

memiliki wawasan dan bakat bisnis. Kedua, mereka membutuhkan orang-orang baru. 

Ketiga, sasaran dan hasilnya bersifat tidak terukur dan tidak nyata. 

Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 menawarkan 

berbagai paragdigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Momentum 

tersebut perlu digunakan untuk menata kembali birokrasi pemerintahan daerah, termasuk 

manajemennya sebagai sistem yang mengatur kerjasama untuk mencapai tujuan. Tahun 

1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, namun dalam perjalanannya 

undang-undang tersebut dianggap belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya 

dan adat istiadat masyarakat baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan 

di wilayah Papua. Akhirnya pada Tahun 2001 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan 

Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Kebijakan Otonomi pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih 

luas bagi Pemerintah  Daerah Provinsi dan rakyat untuk mengatur dan mengurus diri 

sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab 

yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan 
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pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, 

diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan suatu provinsi 

dengan provinsi-provinsi lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal 

sebagai subyek utama dalam pembangunan. 

Kebijakan Otonomi Khusus tersebut tidak lepas dari sejarah panjang friksi yang 

terjadi antara daerah ini dan Pusat. Sentimen atas ketidakadilan yang diterima daerah ini 

telah memunculkan berbagai gejolak dimasa lampau yang mengarah pada proses 

disintegrasi. Gejolak yang menjadi respon atas ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami 

rakyat tersebut merupakan salah satu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Di tingkat lokal, Provinsi sendiri hal tersebut menjadi salah satu alasan atas 

keterbelakangan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Provinsi yang kaya akan hasil 

alam, namun ironisnya Provinsi ini merupakan Provinsi yang paling banyak penduduk 

miskinnya dan tertinggal pembangunannya. Kondisi tersebut tentu saja mencerminkan 

kelemahan Negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kelemahan inilah yang memicu tuntutan atas hak untuk menikmati hasil 

pembangunan secara wajar bagi masyarakat. Latar belakang ini tidak dapat 

dikesampingkan dalam mengkaji perkembangan pelaksanaan otonomi. 

Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001diterbitkan dan mulai dilaksanakan 

sejak tanggal 1 Januari 2002, segenap Bangsa Indonesia berharap dapat menyaksikan 

perubahan-perubahan positif yang terjadi. Gejolak yang pernah dialami, secara politis 

diharapkan mampu diredam melalui kebijakan tersebut. Kebijakan ini pun dianggap dapat 

menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan 

pembangunan daerah yang tertinggal. Ketimpangan pembangunan  yang menyulut 

beragam masalah, harapannya juga dapat dikurangi dan masyarakat  menjadi lebih 

sejahtera. 

Secara normatif, terdapat beberapa agenda utama yang ingin dicapai melalui 

kebijakan khusus ini. Pertama adalah agenda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

asli melalui pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi yang sebelumnya 

dinilai belum digunakan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan 

masyarakat Kedua adalah agenda mewujudkan keadilan, dalam konteks kebijakan khusus 

ini adalah keadilan ekonomi dalam hal penerimaan hasil-hasil sumber daya alam . 

Keadilan dalam konteks tersebut diterjemahkan dalam aspek dana perimbangan keuangan 

Pusat dan daerah , sementara untuk keadilan dalam konteks pembangunan secara lebih 

luas akan tampak dari capaian agenda pertama. Ketiga adalah penegakan Hak Asasi 

Manusia, supremasi hukum, demokrasi, serta pengakuan dan penghormatan hak-hak 

dasar orang asli  serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Keempat adalah 

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembagian wewenang, tugas, dan 

tanggung jawab yang tegas dan jelas, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang 

memungkinkan tercapainya ketiga agenda sebelumnya. 

Itikad pemerintah dalam mendukung agenda otonomi khusus di Provinsi terindikasi 

kuat dari meningkatnya jumlah dana Otonomi Khusus yang dialirkan .Contoh di Papua   

dari sejak dana Otonomi Khusus digulirkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 1,38 T, 

meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,69 T untuk Papua. Adapun Papua Barat 

yang mulai mendapatkan dana Otonomi Khusus sejak tahun 2009 setelah secara resmi 

dimekarkan dari Provinsi Papua. Peningkatan dana otonomi khusus dari tahun ke tahun 
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ini seyogyanya mendorong peningkatan pelaksanaan otonomi khusus di kedua Provinsi. 

Kebijakan otonomi khusus tidak serta merta menjamin terselenggaranya pemerintahan 

daerah yang lebih baik. Pelaksanaannya memerlukan kapasitas pemerintahan yang 

memadai. Titik berat otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebenarnya berada pada 

level provinsi. Namun demikian kabupaten/kota dalam provinsi tersebutlah yang secara 

riil menjadi lokus utama implementasi program pelaksanaan otonomi khusus tersebut. Di 

sisi lain, pemerintah Pusat juga memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Kapasitas 

dan hubungan antara ketiga level pemerintahan ini perlu ditingkatkan dalam penataan 

ulang dan penguatan manajemen pemerintahan agar terselenggaranya pemerintahan 

daerah yang lebih baik di Papua dan Papua Barat. 

Penataan ulang manajemen pemerintahan daerah dalam rangka reformasi Birokrasi 

guna mewujudkan implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 

dan UU Nomor Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 mencakup 

penataan ulang manajemen pada manajemen perencanaan, manajemen sumber daya 

manusia, Manajemen keuangan, manajemen pelayanan umum, manajemen logistik, 

manajemen kinerja serta manajemen kolaborasi dan konflik. Semua unsur manajemen 

diatas, apabila sudah dapat dipenuhi dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah maka 

dimungkinkanlah sebuah daerah otonom baik setingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

yang ada dapat diusulkan untuk dimekarkan apabila dimensi dan sub dimensi dari 

manajemen diatas telah dipenuhi dan senantiasa diperbaharui dengan merujuk kepada 

pendekatan Hukum, Administrasi, dan politik yang terjadi saat ini di Indonesia. 

 

Manajemen Kewenangan/Urusan Pemerintahan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dijelaskan bahwa secara garis 

besar urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan wajib berkaitan erat dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, 

sementara urusan pilihan berkaitan erat  dengan potensi unggulan daerah. Sesuai dengan 

namanya urusan wajib adalah urusan yang harus dilakukan sesuai dengan Standar 

Pelayanan Mminimal (SPM) yang ditetapkan, sementara urusan pilihan adalah urusan, 

dimana daerah dapat secara bebas memilih sendiri berdasarkan core competency yang 

dimilikinya untuk selanjutnya diangkat menjadi core business, bahkan menjadi ciri khas 

daerah, sebagaimana nampak pada visi daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah 

tidak akan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya  apabila belum jelas apa yang 

menjadi urusannya dan sampai seberapa jauh kewenangan untuk melaksanakan urusan 

tersebut. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah daerah tidak mungkin 

dibentuk tanpa batas-batas urusan dan kewenangan yang jelas. Secara berurutan, 

pengisian personil tidak mugkin dilakukan tanpa terbentuk SOTK, demikian pula 

penyusunan anggaran (APBD) tidak akan dapat dilakukan bila SOTK belum terisi dan 

lain-lain. Pendek kata secara filosofis teoritis perda kewenangan adalah perda pertama 

(induk) sebelum perda perda lain dibentuk. 

Namun pada kenyataannya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat 

Kabupaten/kota yang hampir seluruhnya belum memiliki Peraturan Daerah Jika dipahami 

bahwa Peraturan daerah tentang Urusan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, khususnya pasal 12 ayat (1) dimana disebutkan 



49 
 

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini “ditetapkan dalam 

peraturan daerah” selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan peraturan 

pemerintah ini. Berdasarkan peraturan daerah tentang kewenangan daerah yang 

didalamnya mengatur urusan pemerintahan wajib dan pilihan ini menjadi dasar 

penyusunan Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat Daerah ( Pasal 12 ayat 

(2). 

 

Manajemen Perencanaan  
Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 

bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai 

pedoman presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan 

lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan. Pemberian kewenangan yang luas 

kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk memperoleh harmoni dan 

menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, 

maupun pembangunan antardaerah.  Revitalisasi perencanaan pembangunan jangka 

panjang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan 

nasional, serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan 

peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan 

lintas sektor di Daerah.  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional telah membawa perubahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Daerah dibanding dengan Sistem Perencanaan sebelumnya.  Perubahan tersebut 

antara lain terletak pada penamaan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan 

selama ini. Sebelumnya, di tingkat daerah dikenal dokumen perencanaan berupa Pola 

Dasar atau Garis-Garis Besar Haluan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah 

Daerah, Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang rentang waktu berlakunya 

masing-masing lima tahun.  Kemudian oleh Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004, 

dikenal dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang rentang waktu berlakunya  dua puluh tahun dan 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang rentang waktu 

berlakunya lima tahun.    

Keprihatinan atas kondisi perekonomian pasca krisis multi dimensi pada periode 

akhir tahun 1990’an serta perubahan strategis baik domestik maupun internasional seperti 

dinamika ekonomi global, desentralisasi dan otonomi daerah mewarnai upaya 

penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. 

Pergantian Presiden yang terjadi sebanyak 3 kali dalam tahun 1999–2004 telah 

mencederai proses perencanaan yang sesungguhnya telah tersusun dengan baik dengan 

keluarnya UU No 25 tahun 1999, namun kenyataannya perencanaan tersebut tidak 

berjalan mulus sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kondisi 

tersebut baru bisa dipulihkan setelah terlaksananya pesta demokrasi di Indonesia yang 

pertama dengan pemilihan secara langsung sehingga terpilihlah presiden Indonesia yang 

menerima amanat rakyat secara Langsung.  Perencanaan pembangunan yang memadai 
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dan berkualitas dapat terlihat dengan terwujudnya visi pembangunan daerah, juga secara 

eksplisit harus mampu melepaskan perekonomian daerah dari bayang bayang krisis 

ekonomi, serta menyiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial budaya 

sebagai akibat dari isu globalisasi dan perubahan sistem pemerintahan. 

Disparitas pembangunan pada masing-masing Kabupaten dan Kota yang menjadi 

semakin sulit dikoordinasikan, kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

SPPN yang baru tersebut diharapkan akan menjadi instrumen yang mampu 

mensinergikan seluruh pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap tingkatan 

pemerintahan dalam lingkup wilayah Republik Indonesia. Lahirnya UU No 25 Tahun 

2004 tersebut selanjutnya diikuti oleh terbitnya SE Mendagri No 050/2020/SJ tentang 

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Perjalanan sejarah 

ketatanegaraan Republik Indonesia juga mengalami pencerahan serta bernuansa baru 

dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, kemudian secara spesifik telah terjadi perobahan mendasar dalam sejarah 

pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan manusia 

Indonesia yang berkeadilan, sejahtera dan damai yang ditandai dengan Pemberian 

Otonomi Khusus bagi Provinsi  

 Kedua landasan yuridis tersebut secara normatif mendorong terjadinya penerapan 

prinsip-prinsip otonomi yang mewarnai fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

yang berazaskan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan 

menitikberatkan pada azas desentralisasi guna mempercepat terjadinya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, mengatasi ketertinggalan dan 

isolasi, sehingga keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan akselerasi 

pembangunan dapat memberikan perobahan sosial ekonomi secara bermakna dan 

berkelanjutan. Pemberian Otonomi lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip 

keberpihakan, perlindungan, dan perlakuan khusus bagi komunitas masyarakat asli yang 

telah diikuti dengan kebijakan pemekaran wilayah kabupaten yang tentu diharapkan 

mampu meningkatkan pelayanan publik, meminimalisasi disparitas, meningkatkan 

aksesibilitas, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh komunitas 

masyarakat Indonesia. 

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 pasal 1, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 

dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan 

pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya.Penyusunan RPJPD 

dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip - 

prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya : dilakukan pemerintah daerah 

bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, 

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta 

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing–masing daerah, 

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusunan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan 
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penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta 

penetapan perda(Peraturan Daerah). 

Dalam upaya menjamin keberlanjutan pembangunan daerah 2005-2025 maka peran 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi sangat 

penting bagi suatu daerah, diantaranya; (a) meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar 

pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah, (b) 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, ruang, 

waktu, fungsi pemerintah pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan 

berkelanjutan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.  

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan 

menyusun perencanaan jangka panjang (duapuluh tahun), jangka menengah (lima 

tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara 

pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan 

disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL 

DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh 

melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu : 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan 

beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional; 

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah 

memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development Goals 

(MDGs), yang terdiri dari : 

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 

3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 

4. Menurunkan angka kematian anak; 

5. Memperbaiki kesehatan maternal; 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 
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7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; 

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. 

Berdasarkan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundangundangan, maka 

Pemerintah Provinsi juga diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah kurun waktu 2005 - 2025 yang diarahkan untuk mencapai tujuan daerah dan 

nasional 20 (duapuluh) tahun mendatang. Berdasarkan kondisi Provinsi saat ini, tantangan 

yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar yang 

dimiliki oleh Provinsi, maka mau tidak mau Provinsi dan daerah otonom Kabupaten dan 

Kota harus memiliki Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, sebelum 

bicara Pemekaran Provinsi maupun Kabupaten/kota yang ada, apabila tidak secara konsep 

manajemen pemerintahan maka sebuah daerah otonom tidak memiliki dokumen 

perencanaan jangka panjang berarti daerah otonom tersebut bermasalah dan tidak layak 

untuk dimekarkan. Namun kenyataan dilapangan dan sesuai data yang dimiliki maka di 

gambarkan bahwa ada Provinsi dan daerah otonom dibawahnya semuanya tidak memiliki 

dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD). 

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen 

perencanan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun bersifat makro, 

memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah 

dengan berpedoman pada  RPJPD yang dimiliki Provinsi dan Kabupaten/kota untuk tahun 

2005-2025 serta memperhatikan RPJPD diatasnya baik skala nasional maupun Provinsi 

dan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan 

pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD di 

pertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik 

RPJPD, RPJMD, maupun RKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. 

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini, RPJMD 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah 

Kepala Daerah dilantik. Oleh karenanya berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, maka seluruh Daerah Otonom baik provinsi maupun 

kabupaten/kota wajib memiliki dokumen RPJMD dan harus ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Dengan berpedoman pada pasal 14 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam 

menyusun Rancangan RPJMD, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, 

dan Program Kepala Daerah untuk dijabarkan kedalam Strategi Pembangunan Daerah, 

Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan 
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Daerah. Rancangan RPJMD tersebut dipedomani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) untuk menyiapkan Rancanga Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Untuk 

selanjutnya Rancangan RPJMD disusun menggunakan Rancangan RENSTRA-SKPD dan 

berpedoman pada RPJPD 2005-2025. Rancangan RPJMD tersebut dijadikan bahan dalam 

pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, yang dilaksanakan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dan hasil Musrenbang dijadikan dasar dalam 

penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.  Bila daerah otonom  baik ditingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/kota belum memiliki Dokumen RPJMD, sehingga terkesan 

pembangunan yang dikerjakan oleh Kepala Daerah dan Wakilnya  tidak terarah dan tidak 

memiliki pola dan tujuan yang jelas, sehingga disarankan agar pemerintah daerah 

khususnya Kepala daerah dan jajaran harus sibuk memikirkan pembangunan bukan sibuk 

memikirkan pemekaran. 

 

Manajemen Sumber Daya Aparatur 
Organisasi pemerintah daerah dibentuk untuk menjalankan misi yang diemban 

berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengaturan kepentingan 

untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam rangka 

penyusunan organisasi pemerintah daerah sebaiknya didahului oleh pernyataan 

kewenangan yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan 

dalam Peraturan Daerah.  Sebab pernyataan kewenangan ini menjadi dasar utama yang 

akan mempengaruhi besaran organisasi, jumlah personil, APBD serta jumlah dan jenis 

pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, maka organisasi 

perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kewenangan pemerintah yang 

dimiliki Daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah (dituangkan dalam bentuk 

visi dan misi Daerah), kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, 

serta pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga. 

Jika memperhatikan konsep Sadu Wasistiono (2000) yang menyatakan bahwa 

perangkat daerah merupakan organisasi pemerintah daerah yang disusun berdasarkan asas 

self renewing system (sistem yang mampu memperbaiki dirinya sendiri secara terus 

menerus karena adanya diskresi bagi daerah), diatur dengan peraturan yang lebih mudah 

diubah dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka mau tidak mau 

seluruh daerah otonom senantiasa mengikuti irama dan perkembangan dari aturan yang 

mengatur organisasi dan perangkat daerah yang ada di pusat sehingga peraturan daerah 

yang mengatur tentang organisasi dan sumber daya aparatur bisa terus up to date dengan 

informasi dari pemerintah pusat, namun kenyataannya hampir semua daerah otonom yang  

tidak  mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga 

pengelolaan manajemen sumber daya aparatur yang ada di Provinsi  masih sangat jauh 

dari harapan dan kenyataan, sehingga disarankan agar sebelum melakukan keinginan 

pemekaran Provinsi  diwajibkan untuk memperkuat manajemen sumber daya aparatur 

yang ada  saat ini yang secara kasat mata secara kuantitas masih sangat jauh apalagi dari 

segi kualitas. 
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Manajemen Keuangan Daerah 

Manajemen publik baru berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi 

pada kinerja bukan pada kebijakan. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi bagi 

pemerintahan di daerah, termasuk Provinsi dan daerah otonom di bawahnya 

(kabupaten/kota), diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran 

(budgeting reform), dimana pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara 

transparan, efesien, rasional dan berkeadilan—termasuk dalam pengertian ini adalah adil 

secara gender, sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Sedangkan 

reformasi anggaran (budgeting reform) itu sendiri meliputi proses penyusunan, 

pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Lebih jauh dijelaskan oleh 

Mardiasmo (2002:27), dalam kaitannya dengan formasi diatas, perlunya perubahan secara 

institusional dan manajemen di sektor publik dalam kerangka good governance pada 

dasarnya untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan publik (public servant) 

sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, lebih jauh 

lagi untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan yang komprehensif, partisipatif, 

dan berkeadilan. 

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur dengan baik dan hati-

hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah 

merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau 

pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping 

itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran maupun 

pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi 

pemerintah daerah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) menduduki posisi sentral (central position) dalam upaya pengembangan 

kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Pada hakekatnya, anggaran daerah 

merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 

sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Anggaran daerah digunakan sebagai 

alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan 

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan 

datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit 

kerja.  

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya 

difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang 

menjadi prioritas dan preferensi daerah.Untuk mewujudkan anggaran daerah yang 

berorientasi pada kepentingan publik, maka APBD harus disusun dengan pendekatan 

kinerja (base performance budget), dimana ada keterkaitan yang erat antara pengambil 

kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan 

penganggaran oleh Unit Kerja, serta adanya upaya mensinergikan hubungan antara 

APBD, sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Pengelola 

Keuangan Daerah dan Unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan 

Kebijakan. Disamping itu, sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, APBD disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran (World 

Bank:1998). Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah pertama, transparan dan 

akuntabel. Hal ini sesuai dengan kerangka otonomi daerah dengan mewujudkan 
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pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan 

syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah.  

Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung 

jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat 

memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang 

diperoleh masyarakat. Semua alokasi dana yang diperoleh dan penggunaannya harus 

dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, tentang disiplin anggaran. Anggaran yang disusun 

harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan 

keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. Ketiga, efisiensi, dan efektifitas anggaran, artinya alokasi dana 

yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas 

efesiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat. Keempat, keadilan anggaran, yaitu 

penggunaan anggaran secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, 

termasuk dalam hal ini adalah adil secara gender. 

Namun kenyataannya, sesuai data dokumentasi yang ada di Provinsi  bahwa hampir 

seluruh komponen perangkat daerah dan DPRD yang ada di daerah otonom baik baru 

maupun lama  melakukan pelanggaran dalam menjalankan sistem akutansi pemerintahan 

sebagai bagian dari manajemen Keuangan yang pada saat ini sedang digalakkan prinsip 

keuangan daerah yang partisipatif, transfaran dan akuntabel. Dalam semua proses 

penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran hingga evaluasi 

penggunaan anggaran, hampir semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi terlambat dan 

kalau sudah sekali terjadi kelambatan pada sebuah tahapan penganggaran, maka semua 

kegiatan penganggaran yang lainnya pasti akan terlambat seperti yang terjadi.  Kejadian 

ini sudah menjadi rutinitas  sehingga hampir semua mekanisme kewajaran penggunaan 

anggaran di posisi disclaimer dan Tidak Wajar, sehingga untuk itu sebaiknya jangan 

terlalu cepat Provinsi  dan daerah otonom dibawahnya untuk melakukan pemekaran 

daerah, karena selain sistem akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di Provinsi yang 

masih kacau balau, Pemekaran juga membutuhkan dana dan aset yang sangat besar yang 

harus disiapkan oleh negara dengan cara memperkencang pola inten dan ekstensifikasi 

pajak kepada semua masyarakat Indonesia terkhusus juga masyarakat. 

 

Manajemen Pelayanan Umum 

Kita semua menyadari bahwa pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi 

banyak orang. Amat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh 

birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak 

ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan 

kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa 

berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan 

oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh 

masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi 

publik. Fenomena diatas menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan publik 

yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Sudah sejak lama masyarakat mengeluh 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakannya amat jauh dari 

harapannya. Tetapi sejauh ini ternyata tidak ada perbaikan yang berarti dalam 
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penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan, harapan masyarakat bahwa pergantian rezim 

akan membawa perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ternyata makin 

jauh dari kenyataan. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran yang terjadi, bahwa 

penyediaan dan pemenuhan tata ruang dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sangatlah jauh dari konsep penyediaan pelayanan umum khususnya 

penyediaan pelayanan yang basic need (kebutuhan dasar) dari kuantitas dan kualitas yang 

sederhana hingga yang sangat modern dengan pendekatan antara wilayah yang satu harus 

sama dengan wilayah yang lain khususnya di seluruh wilayah, tapi itu semua hanyalah 

isapan jempol belaka hingga saat ini, sehingga disarankan agar pemerintah daerah 

Provinsi diharapkan jangan terus berifkir untuk memekarkan sebuah wilayah namun 

menguatkan pelayanan di semua wilayah. 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 

1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap 

masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (public services) meliputi 

aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai 

sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter 

yang dididik di universitas negeri, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di 

universitas negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, 

menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang 

berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal dan 

memerlukan surat pengantar dan surat kematian untuk mendapatkan kapling di tempat 

pemakaman umum (TPU). 

 

Manajemen Kinerja 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan 

otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, 

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka  Kepala Daerah wajib 

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk 

LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dijadikan salah satu bahan 

evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, LKPJ disampaikan ke 

DPRD sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah daerah, dan ILPPD sebagai media tunggal yang konstitusional untuk 

menginfomasikan seluruh dana yang dijalankan oleh Kepala Daerah dan jajarannya untuk 

menjalankan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran 

Kinerja pemerintahan yang terjadi di Provinsi sangatlah berat dan kritis sehingga perlu 
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dilakukan pengaturan yang tegas dan intensif dalam memahami bagaimanakah proses dan 

mekanisme penyampaian laporan kinerja pemerintahan yang tepat waktu, baik, benar dan 

visioner, karena dimana hampir semua daerah otonom yang ada sangat lemah dalam 

menjalankan manajemen kinerja. 

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah 

dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala 

Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala 

daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala 

daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi 

legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi 

landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala 

daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban 

menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka 

kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan 

penyelenggaran pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai 

perwujudan adanya tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat. 

Informasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan APBD 

setiap tahun anggaran oleh Kepala Daerah selalu disampaikan dalam rapat paripurna dan 

bersifat sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas dalam konteks progress report, yakni wahana 

untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun yang 

telah berjalan, untuk diberikan rekomendasi perbaikan pada tahun berikutnya. Sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, parameter/standar yang digunakan untuk 

melakukan penilaian LKPJ adalah dokumen perencanaan yang dimiliki, yakni RKPD; yang 

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Karena LKPJ pada hakekatnya adalah laporan yang berupa informasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan, 

maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengarah pada pencapaian prestasi 

kerja/hasil yang menjadi misi dan tujuan/sasaran pada RPJMD, RKPD dan KUA setiap 

Tahunnya. 

 

Manajemen Logistik/ Aset 

Aset/Logistik daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah 

sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah 

daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah 

daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, 

penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi 

optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.  Standar 

Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa  diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
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pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber 

daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya. Jika melihat 

kondisi aset yang ada, hampir semua aset yang dimiliki tidak jelas pemetaannya dan 

terkesan bahwa aset tersebut sudah dihilangkan sehingga akibat dari pemekaran sebuah 

daerah otonom, jika dirujuk kepada keberadaan aset maka negara kita mengalami banyak 

kerugian begitu juga yang dialami daerah-daerah yang juga mengalami pemekaran, 

sehingga disarankan agar berfikir ulang untuk melakukan pemekaran provinsi.Dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan 

siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah 

kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk 

fisik, administratif dan tindakan upaya hukum dalam hal legal audit, merupakan suatu 

ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal 

mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang 

lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain 

  

Manajemen Kolaborasi/ Logistik 

Konflik atau pertentangan memang tidak bisa dihindarkan dari dalam diri manusia 

baik sebagai mahluk pribadi terlebih sebagai mahluk sosial. Bahkan pada dataran yang 

sangat ekstrim, konflik sosial sering terjadi dalam bentuk pertikaian baik fisik maupun 

non fisik. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik. Kita tidak bisa membayangkan 

seseorang yang tidak pernah memiliki konflik dalam setiap aktivitasnya (William 

Hendricks, 1:2000). Segala yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan hampir 

dipastikan akan selalu berhadapan dengan berbagai pertentangan atau konflik yang 

melibatkan antar kelompok.  

Penghargaan terhadap cakupan, manfaat logistik sertai rantai pasok telah mengarah 

pada pendekatan yang lebih ilmiah dalam permasalah industri dan ekonomi. Pendekatan 

ini bertujuan kepada konsep umum manfaati logistik secara menyeluruh, tetapi yang 

paling penting mencakup keterkaitan dari masing-masing subsistem dalam logistik dan 

rantai pasok. Sebagian besar pendekatan ini membahas kebutuhan, sarana dalam 

merencanakan logistik serta rantai pasokan, dan juga harus mempertimbangkan 

permasalahan operasional yang utama. 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa: manajemen persediaan dan bahan 

merupakan penyimpanan dan aliran ke dan melalui proses produksi; sedangkan distribusi 

mewakili penyimpanan dan mengalir dari titik produksi akhir ke pelanggan atau 

pengguna akhir. Perhatikan juga bahwa logistik dan rantai pasokan tidak hanya berkaitan 

dengan aliran fisik dan penyimpanan bahan baku hingga distribusi akhir produk jadi, 

tetapi juga dengan arus informasi dan penyimpanan. Bahkan, penekanan yang lebih besar 

sekarang ditempatkan pada rantai pasokan.  

Ada beberapa definisi logistik berdasarkan referensi seperti:  

a. Logistik adalah manajemen aliran barang dan jasa antara titik asal dan titik konsumsi 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Yasseri, Sumi, Rung, Kornai, & Kertész, 

2012);  
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b. Manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang 

merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan aliran dan penyimpanan 

yang efisien dan efektif dari aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi 

terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan 

(García, Hernández, & Hernández, 2013);  

c. Logistik adalah memposisikan sumber daya pada waktu yang tepat, di tempat yang 

tepat, untuk biaya yang tepat dan untuk kualitas yang tepat (Walker & Jones, 2012).  

Definisi modern yang sesuai yang berlaku untuk sebagian besar industri mungkin 

adalah bahwa logistik mengacu pada transfer barang yang efisien dari sumber pasokan 

melalui lokasi pabrik ke titik keberangkatan. ekonomis sambil memberikan layanan 

pelanggan yang dapat diterima. Kompenen Utama Distribusi dan logistik 

Macam konflik dilihat dari segi hubungan antara orang-orang atau kelompok-

kelompok yang terlibat dilingkungan kerja, sebagai berikut : Konflik dengan atasan ( 

superordinate conflict ), konflik dengan bawahan (subordinate conflict), konflik dengan 

sesama atau rekan kerja (lateral conflict), konflik terbukti nyata (veridical conflict), 

konflik bukan pada tempatnya (displaced conflict), konflik salah alamat (misattri buted 

conflict), konflik yang palsu (false conflict), konflik yang laten (latent conflict), Konflik 

terbuka (overt,open conflict), konflik tertutup (closed, hidden conflict) , konflik keras 

(lound conflict ), Konflik lunak (quit conflict), Konflik yang disertai dengan muatan 

tinggi (highly charged conflict), konflik yang bermuatan rendah (low keyconflict), konflik 

yang ruwet (complicated conflik), konflik sederhana (simple conflict ).  

Manajemen konflik pada dasarnya menjadi suatu yang lumrah dalam menjalankan 

roda pemerintahan, sehingga apabila suatu daerah bisa memanfaatkan konflik yang terjadi 

dilapangan dengan memanage konflik tersebut menjadi sebuah elaborasi yang potensial 

maka suatu daerah pasti akan sangat maju. Namun jika dilihat potensi konflik di suatu 

daerah senantiasa berkisar pada hal-hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bersifat 

jasmani sehingga sangat tidak berpengaruh jika digali menjadi sebuah kolaborasi 

kekuatan. Sehingga dari kondisi yang sangat sederhana ini sangat-sangat jauh sekali kalau 

konflik yang ada disuatu  daerah bisa menjadi penggerak untuk dilakukannya pemekaran 

daerah. Berbeda dengan daerah lain yang dimungkinkan untuk dimekarkan apabila 

konflik yang sangat besar dan bergengsi untuk terjadi didaerah tersebut sehingga menjadi 

pencetus untuk pemekaran atau pembentukan provinsi sendiri seperti kesatuan wilayah 

Tangerang yang ingin berdiri sendiri menjadi provinsi “Benteng Utama” dan 

menginginkan pemisahan diri dari Banten, dikarenakan adanya konflik dalam 

pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah, dimana hampir 60% pendapatan Banten 

dari Pajak dan Retribusi daerah didapat dari wilayah Tangerang namun pembagian dan 

pengembalian untuk pembangunan di wilayah Tangerang sangat berat sebelah diberikan 

oleh penguasa di Provinsi Banten.  
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