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BAB II 
PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 
 
 

A. Organisasi Pemerintahan Daerah 
 

enurut Stewart organisasi pemerintahan daerah menjadi 
“multi purpose organization” (Stewart and Clarke, 1988: 
3). Dalam praktiknya, pemerintahan daerah sebagai 

organisasi kemudian membentuk dinas-dinas daerah sebagai unit 
operasional. Pembentukan dinas-dinas tersebut dilakukan dengan 
menggunakan dua pendekatan. Pertama, disebut oleh Daft sebagai 
“self-contained product groups” (Daft, 1994: 184) dan kedua oleh 
Hatch disebut sebagai “multi divisional structure” (Hatch, 1997: 
184). 

 
Pendekatan yang dikemukakan oleh Daft dan Hatch disebut 

sebagai “functional structure”. Kedua pendekatan ini digunakan 
untuk membedakan berbagai bentuk dinas yang ada pada setiap 
organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan karakteristik 
masing-masing. Karakteristik tersebut dapat dicermati dari setiap 
dinas dalam melakukan pelayanan. 

 
Selanjutnya Graham Jr dan Hays mengemukakan bentuk-

bentuk umum organisasi pemerintahan daerah, khususnya untuk 
wilayah perkotaan dengan 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:  

1. Walikota dengan posisi yang lemah (weak major),  
2. Walikota dengan posisi yang kuat (strong major) dan  
3. Bentuk manajer kota (council manager).  

 
Bentuk-bentuk umum organisasi pemerintahan daerah 

sebagaimana dikemukakan tersebut dapat digambarkan dalam 
bentuk model sebagai berikut: 

M
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Gambar 1. Bentuk Umum Organisasi Pemerintahan Daerah 
(Sumber: Graham Jr and Hays, 1991: 20) 

 
Dilihat dari aspek kelembagaan, sebagian fungsi-fungsi 

Pemerintah Daerah dilembagakan dalam bentuk dinas-dinas 
sebagai unit-unit pelaksana. Namun, sampai sekarang belum ada 
kriteria yang jelas yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk 
melembagakan suatu fungsi ke dalam dinas di luar aspek legalitas. 
Akibatnya, tidak ada keseragaman mengenai jenis dan jumlah 
dinas yang ada antardaerah yang relatif sama. 

 
Terdapat kecenderungan unit-unit dalam Sekretariat 

Wilayah Daerah (Setwilda) berperan sebagai unsur operasional 
dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sehingga mengurangi 
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peran dinas itu sendiri. Keadaan ini jelas akan menyebabkan 
kekaburan wewenang, menyulitkan koordinasi yang pada 
gilirannya berakibat tidak efisien dan efektifnya Pemerintah 
Daerah dalam melayani masyarakat dan menyulitkan Pemerintah 
Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan.  

 
Di samping itu, terjadi kecenderungan pemekaran 

kelembagaan dengan alasan peningkatan pelayanan masyarakat. 
Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian, ternyata banyak terjadi 
proliferasi yang kurang efisien. Akibatnya, struktur bukan lagi 
merupakan akomodasi fungsi, tetapi lebih merupakan akomodasi 
terhadap birokrat. Struktur kelembagaan yang bertingkat-tingkat 
telah memperpanjang rantai birokrasi sehingga memperlambat 
pelayanan. Misalnya, birokrasi rendahan akan disibukkan dengan 
urusan laporan dan rapat dengan birokrasi atasan, sedangkan 
pelayanan kepada masyarakat itu sendiri kurang mendapat 
prioritas. Di sisi lain, belum tentu semua fungsi-fungsi 
pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
(misalnya, tidak semua kota mempunyai unit pemadam 
kebakaran). Selain itu, belum tentu juga fungsi-fungsi yang telah 
dilembagakan menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam 
pelaksanaan. 

 
Sisi lain yang juga menonjol dari Pemerintah Daerah 

dewasa ini, dilihat dari aspek kelembagaan adalah kurang 
sesuainya otonomi dan kelembagaan yang ada pada Pemerintah 
Daerah dengan realitas pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan. 
Sampai saat ini belum ada pembedaan yang substansial dalam hal 
kelembagaan dan isi otonomi antara kota raya, besar, menengah 
dan kecil. Tiadanya klasifikasi telah mengakibatkan pengaturan 
yang kurang sesuai antara besaran daerah/kota dengan isi 
otonominya dan bentuk sertanya kelembagaan.  Pendekatannya 
cenderung mengarah pada penyeragaman yang jelas kurang 
akomodatif dengan kenyataan yang ada dan pada gilirannya 
mengakibatkan kurang efisiennya pengelolaan daerah/kota dan 
sering aparat Pemerintah Daerah/Kota dihadapkan pada 



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah…. 60 

kevakuman Iandasan hukum untuk bertindak (Graham Jr and Hays, 
1991: 11). 

 
Analisis terhadap beban atas dasar perhitungan intensitas 

dan ekstensitas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah di masa sekarang dan antisipasinya di masa 
depan merupakan pertimbangan utama dalam penentuan 
kelembagaannya. Optimalisasi kelembagaan Pemerintah Daerah 
akan mengoptimalkan pula overhead cost penyelenggaraan 
urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Sehubungan 
dengan makin meningkatnya share pihak swasta di masa depan 
dalam pembiayaan pembangunan, maka pendekatan birokrasi 
yang streamline akan merupakan pilihan yang tepat untuk 
mengantisipasi peran birokrasi pemerintahan masa depan yang 
akan lebih dituntut berperan sebagai pengarah dibandingkan 
sebagai pemberi pelayanan langsung (service provider/rowing). 

 
Strategi pengembangan institusi yang perlu mendapat 

prioritas untuk diperkuat adalah dinas-dinas yang berkaitan 
dengan pelayanan publik. Walaupun unit-unit di sekretariat 
Pemda, Kecamatan, Kelurahan perlu juga ditingkatkan, namun 
unit-unit yang merupakan perwakilan/cabang dari dinas-dinas 
hendaknya mendapat prioritas (Graham Jr and Hays, 1991: 12). 

 
Keberadaan organisasi pemerintah tetap masih sangat 

dibutuhkan masyarakat, karena organisasi pemerintah bertujuan 
melayani kepentingan publik yang pada hakekatnya menyangkut 
eksternalitas yang tidak disediakan oleh organisasi swasta. OIeh 
karena itu, organisasi Pemerintah lebih bersifat mengatur 
regulatory, mandatori dan pengendalian, dalam rangka melindungi 
kepentingan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Hughes 
dalam Amri Yousa (1994) menjelaskan bahwa “government 
organizations are created by the public for the public and need to 
be accountable to it” (organisasi Pemerintah diperlukan memenuhi 
kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya). 
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Sadu Wasistiono menjelaskan secara empirik bahwa 
organisasi Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum sumber 
daya aparaturnya sulit dikategorikan sebagai SDM yang 
profesional, karena belum ada standar kerja yang spesifik untuk 
masing-masing jenis pekerjaan. Keadaan ini tidak terlepas dari 
model organisasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah yang 
lebih banyak menggunakan model organisasi struktural 
(Wasistiono, 2004: 1). 

 
Keadaan tersebut, sejalan juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Azhar Kasim tentang bagaimana implikasi organisasi 
dari kebijaksanaan desentralisasi Pemerintah dan otonomi daerah, 
khususnya sehubungan dengan konsekuensi penyerahan berbagai 
urusan pemerintahan kepada daerah otonom tingkat II  
percontohan. Terdapat 6 (enam) hal pokok yang menjadi hasil 
penelitian tersebut, yaitu: 

1. Implikasi organisasi kebijaksanaan desentralisasi dan 
otonomi daerah, khususnya dengan adanya Proyek 
Percontohan Otonomi Daerah Tingkat I (provinsi) adalah 
terjadinya proliferasi organisasi karena bertambahnya 
jumlah dinas-dinas Dati II menyusul penyerahan sebagian 
besar urusan-urusan pemerintahan yang sebelumnya 
dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di Dati II 
(kabupaten/kota) yang bersangkutan. 

2. Penyerahan banyak urusan pemerintahan kepada Dati II 
telah menyebabkan bertambahnya beban keuangan yang 
harus dipikul oleh Dati II yang bersangkutan. Keadaan ini 
disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih kecil 
dibandingkan dengan pertumbuhan anggaran. Di samping 
itu, proliferasi organisasi perangkat Dati II mendorong 
inefisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana. 

3. Pengelolaan sumber daya belum terintegrasi dengan 
program/aktivitas Pemerintah Dati II karena masih dikelola 
secara sentralisasi sektoral. Meskipun urusan-urusan 
pemerintahan sudah diserahkan kepada Dati II, tetapi 
sebagian besar pendapatan Dati II masih tetap berasal dari 
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bantuan Pemerintah Pusat atau Dati I dan prosedur 
pengajuan usulan proyek pembangunan dan usulan 
kegiatan rutin Dati II seperti Daftar Usulan Proyek (DUP) 
maupun Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta pengajuan 
formasi pegawai masih tetap melalui berbagai Kantor 
wilayah, departemen teknis yang terkait, Departemen 
Keuangan dan Bappenas. 

4. Sudah ada upaya penyederhanaan sistem dan prosedur 
pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Dati II seperti 
dengan mendirikan Kantor Pelayanan Satu Atap untuk 
pelayanan pengurusan berbagai perizinan. Meskipun 
penyederhanaan sistem dan prosedur kerja telah berhasil 
memperpendek waktu pelayanan tetapi belum dipelajari 
apakah pelayanan tersebut sudah memuaskan masyarakat 
atau belum. 

5. Terdapat perbedaan persepsi antara berbagai instansi 
pemerintah yang terlibat dalam implementasi Proyek 
Percontohan Daerah Otonomi Tingkat II tentang visi 
otonomi daerah dan nilai-nilai yang terkait di dalamnya. 

6. Jenis kepemimpinan yang dominan di dalam organisasi 
perangkat Dati II adalah kepemimpinan yang lebih bersifat 
birokratik. Keadaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan Dati 
II sebagai daerah otonom karena kurang menekankan pada 
pendekatan partisipatif dan demokratis tetapi lebih 
menekankan pada pendekatan formal dan hierarkis (Kasim, 
1996: 5). 

 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti 

diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU 
No. 32 Tahun 2004, 10 tahun kemudian dirubah dengan UU No. 23 
Tahun 2014, dan dirubah kembali menjadi PERPU No. 2 Tahun 
2014 dan terakhir dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 
merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan 
birokrasi yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas. 
Penyelenggaraan birokrasi Pemerintah perlu diarahkan kepada 
prinsip mewujudkan good governance dengan berorientasi kepada 
3 (tiga) pendekatan yaitu efisiensi, ekonomi dan pemerataan. 
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Manajemen Pemerintah yang sentralistik beralih kepada 
manajemen birokrasi yang desentralistik merupakan perubahan 
yang memerlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam dan 
komprehensif. 

 
Pada awal 2003, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah yang lebih lanjut mengatur kriteria, 
standar susunan dan struktur organisasi perangkat daerah.  
Di dalam PP tersebut telah ditetapkan mengenai standar jumlah 
pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah serta kriteria bobot 
pembentukan dinas di daerah. Peraturan ini dalam pelaksanaan 
awal telah menimbulkan polemik tersendiri dalam pengelolaan 
kelembagaan daerah mengingat belum jelasnya argumentasi dan 
dasar secara akademis mengenai penentuan standar jumlah 10 
dinas bagi tingkatan provinsi dan 14 dinas bagi kabupaten/kota. 
Dengan kondisi tersebut, maka peraturan ini harus disosialisasikan 
ke seluruh daerah sehingga mampu menjadi pedoman dalam 
membentuk perangkat daerah yang dibutuhkan sesuai dengan 
potensi dan kompetensinya. 

 
Guna membandingkan kedua UU yang menyangkut 

perubahan organisasi Pemerintah Daerah tersebut terdapat 
perbedaan yang mendasar terutama UU No. 5 Tahun 1974 dan UU 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karakteristik 
umum perbedaan kedua bentuk organisasi pemerintahan menurut 
Sadu Wasistiono digambarkan yaitu pada masa berlakunya UU No. 
5 Tahun 1974 disebutkan: 

1. Serba seragam, kaku dan kurang akomodatif terhadap 
tuntutan kebutuhan masyarakat; 

2. Lebih berorientasi kepada keberhasilan kepemimpinan 
kepala daerah belum kepada pemenuhan kebutuhan 
masyarakat; 

3. Fungsi utamanya lebih sebagai promotor pembangunan 
dibandingkan sebagai pelayan masyarakat; 

4. Unsur staf memegang peranan penting sebagai think tank 
sedang unsur pelaksanaan kurang memperoleh perhatian; 
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5. Belum ada pengukuran kinerja yang bersifat objektif dan 
berparameter jelas. Pengukuran kinerja lebih berdasarkan 
pada pertimbangan subjektivitas dari pimpinan; 

6. Terpengaruh oleh organisasi manajemen militer yang tidak 
berorientasi pada pelayanan; 

7. Lebih bercorak organisasi struktural yang berorientasi 
kepada kekuasaan; dan 

8. Hierarki dan rentang kendali dijaga secara ketat. 
 
Adapun setelah terjadi perubahan UU No. 22 Tahun 1999 

yang merupakan kontra konsep dari UU No. 5 Tahun 1974, karena 
adanya perbedaan filosofi, paradigma dan pendekatan yang 
digunakannya. Keadaan ini berpengaruh pula terhadap pola 
penyusunan organisasi Pemerintah Daerahnya. Sebagai 
perbandingan dapat dikemukakan karakteristik umum organisasi 
Pemerintah Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 yaitu sebagai 
berikut: 

1. Daerah diberi peluang untuk menyusun organisasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing (self 
renewing system); 

2. Penyusunan organisasi dikaitkan dengan visi dan misi 
organisasi (mission and rule driven organization); 

3. Diarahkan untuk memiliki parameter kinerja yang jelas dan 
teratur; 

4. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sehingga unsur pelaksana (baik teknis maupun 
kewilayahan) perlu memperoleh perhatian yang besar baik 
dari segi kewenangan, dana, personil maupun logistik.  
 
Sistem hirarki menjadi lebih longgar dan rentang kendali 

menjadi tidak beraturan, sehingga pengembangan karir pegawai 
negeri sipil (PNS) secara struktural menjadi tidak pasti karena lebih 
diarahkan kepada jabatan fungsional. 

 
Oleh karena itu, dalam PP No. 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah 
menyebutkan bahwa ada 5 (lima) variabel yang perlu 
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dipertimbangkan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah, 
yaitu:  

1. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah;  
2. Karakteristik kebutuhan dan potensi daerah;  
3. Kemampuan keuangan daerah;  
4. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan  
5. Pengembangan pola kerjasama antardaerah dan atau 

dengan pihak ketiga. 
 
Kelima variabel tersebut di atas menjadi bahan 

pertimbangan dan merupakan masalah yang sangat esensial, 
sebab kelima variabel tersebut jika tidak menjadi dasar 
pertimbangan dalam penyusunan organisasi Pemerintah Daerah 
maka akan mengakibatkan terganggunya efisiensi dan efektivitas 
pelayanan publik. 

 
Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang berlaku 

efektif tahun 2001 hingga saat ini lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 
dan Peraturan Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 pelaksanaan 
otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan 
bahkan permasalahan yang sering timbul dan cukup kompleks 
dikarenakan oleh format organisasi pemerintahan daerah yang 
belum tertata dengan baik terutama yang menyangkut kelima 
aspek. Adapun kelima aspek tersebut sebagai berikut: 

1. Aspek kewenangan yang belum jelas. Pembagian 
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sering menimbulkan tarik-menarik 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dengan Pemerintah 
Pusat terutama dengan sektor-sektor dan juga dengan 
Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam hal 
tidak ada hierarki antara Gubernur dengan Bupati/ 
Walikota, sehingga aspek kewenangan ini menjadi ajang 
konflik yang masing-masing saling mempertahankan.  

2. Aspek kebutuhan dan potensi daerah  
Organisasi perangkat daerah sering disusun tidak 
berdasarkan kepada kebutuhan dan potensi serta 
karakteristik daerah, sehingga banyak pembentukan dinas-
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dinas yang tidak dibutuhkan dan mubazir, semata-mata 
yang menjadi pertimbangan hanya untuk menampung 
pegawai akibat dari penggabungan ke kantor wilayah atau 
kantor departemen.  

3. Aspek keuangan daerah  
Terjadi pembengkakan anggaran daerah dikarenakan untuk 
alokasi tunjangan jabatan dan peningkatan eselonisasi pada 
struktur organisasi yang disusun, sehingga banyak APBD 
Pemerintah Daerah habis sampai kurang lebih 70% - 80% 
menanggung beban overhead cost untuk membiayai 
birokrasi Pemerintah Daerah, belum lagi muncul gejala 
pemekaran (proliferation) organisasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

4. Aspek sumber daya aparatur daerah  
Aspek Sumber Daya Aparatur Daerah dapat didefinisikan 
seperti misalnya konstruksi Pemerintah Daerah yang terdiri 
dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Adapun 
perangkat daerah sebagai pejabat karir sering dihadapkan 
dengan pejabat politik (DPRD dan Kepala Daerah) sehingga 
untuk menentukan pejabat karir seperti Kepala Dinas atau 
Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD sering menjadi 
ajang politisasi, padahal pejabat karir yang notabene adalah 
pegawai negeri sipil harus bersifat netral, non partisan dan 
profesional. 

5. Aspek pola kerjasama antardaerah dan atau pihak ketiga  
Organisasi perangkat daerah yang disusun berdasarkan PP 
No. 8 Tahun 2003 juga belum mampu mendorong 
kerjasama antara Pemerintah Daerah atau dengan pihak 
ketiga, bahkan yang sering terjadi adalah konflik antar 
Pemerintah Daerah dikarenakan berebut kewenangan 
misalnya tentang sumber-sumber daya alam atau lahan 
pembuangan sampah. Demikian juga kerjasama dengan 
pihak ketiga kurang mendapat perhatian, dikarenakan para 
investor menemukan hambatan yang bersifat high cost 
economic atau bahkan kebijakan yang disinsentif. 
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Dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti 
UU No. 22 Tahun 1999, permasalahan yang cukup menguat adalah 
dikembangkannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang 
berakibat kepada tata hubungan yang harus berubah pula bagi 
DPRD dan KDH di dalam pemerintahan daerah. Namun, hierarki 
pemerintahan nampaknya akan diperkuat dengan susunan 
kebijakan lokal yang hierarkis. Akhirnya, kedua materipun amat 
berpengaruh kepada tata hubungan antarpemerintahan (Hossein, 
dkk, 2005: 60). 

 
Sementara itu, PP No. 8 Tahun 2003 yang seharusnya dapat 

berfungsi mengisi kekurangan atau ketidakjelasan pengelolaan 
kelembagaan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam UU No. 22 
Tahun 1999, tetapi pada kenyataannya masih memperlihatkan 
ambivalensi dalam penataan organisasi perangkat daerah.  

 
Organisasi pada dasarnya sebuah organisme yang memiliki 

siklus hidup. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-
masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan 
mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia, organisasi 
dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun, 
organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan 
lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. 
Hal ini dinyatakan oleh Sadu Wasistiono bahwa setiap organisasi, 
termasuk organisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
mengkoordinasi agar visi dan misinya tercapai secara memuaskan 
serta organisasinya senantiasa mampu/beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis 
(Wasistiono, 2004: 1). 
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Gambar 2. Siklus Organisasi 
 

Dalam pengembangan organisasi banyak pilihan yang dapat 
dilakukan antara lain adalah dengan melakukan reorganisasi atau 
penataan ulang organisasi. Reorganisasi umumnya memiliki tujuan 
sebagai berikut: 

1. Memperkecil pemborosan dan duplikasi dengan 
mengintegrasikan beberapa satuan organisasi yang 
menjalankan tugas yang sama atau mirip. 

2. Mengurangi jumlah satuan-satuan organisasi yang harus 
melapor pada pimpinan dengan mengkonsolidasikan unit-
unit tersebut ke dalam kelompok kerja yang lebih sedikit. 

3. Memungkinkan para staf memberikan nasehat kepada 
pemimpin organisasi. 

4. Mempertegas kewenangan dan tanggung jawab sehingga 
keputusan dapat dibuat secara lebih efektif dan 
bertanggung jawab. 

5. Mengurangi jabatan-jabatan dan satuan-satuan pimpinan 
yang lebih banyak pada hal-hal rutin daripada terlibat pada 
proses pembuatan kebijakan. 
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6. Menyemangati satuan-satuan perencanaan untuk selalu 
memberikan bantuan kepada para pembuat keputusan. 

7. Membuka kemungkinan untuk melakukan penjaminan yang 
sistematis dan kontinyu terhadap manajemen personalia 
dan prosedur penganggaran. 
 
Dengan demikian, pengembangan organisasi adalah suatu 

proses yang telah direncanakan sebelumnya yang bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas organisasi. Gibson (1997 dalam Istianto, 
2011: 66) menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah: 
“proses terencana, dikelola sistematis untuk merubah budaya, 
sistem dan perilaku organisasi guna meningkatkan efektif 
organisasi”. 

 
Senada dengan Gibson, Becker (dalam Indrawijaya: 234), 

juga mendukung pernyataan tersebut malah dinyatakannya bahwa 
pusat perhatian perubahan tersebut adalah orang dalam organisasi 
yang bersangkutan. Pengembangan organisasi adalah suatu proses 
perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam 
organisasi secara keseluruhan perhatiannya adalah dengan 
meneliti orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, 
mengenai bagaimana orang-orang tersebut bekerja sebagai suatu 
kesatuan, bagaimana berfungsi dalam unitnya masing-masing, dan 
apa yang perlu diubah sehingga dapat bekerja secara efektif. 

 
Menurut Indrawijaya (Indrawijaya: 210), baik Gibson (1997) 

maupun Becker (1989) sama-sama menyatakan bahwa tujuan 
akhir dari pengembangan organisasi adalah efektivitas. 
Sehubungan dengan pengembangan organisasi, terdapat tiga 
pendekatan yang sering digunakan. Tiga pendekatan pada 
perubahan berencana dalam organisasi sebagaimana diidentifikasi 
oleh Steers (Indrawijaya: 202), sebagaimana dikutip oleh 
Indrawijaya, meliputi: 1). perubahan yang terutama ditunjukkan 
pada pribadi individu 2) perubahan yang ditunjukkan pada struktur 
dan sistem organisasi, serta; 3). perubahan yang ditunjukkan pada 
iklim organisasi dan gaya hubungan antarpribadi. 
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Menciptakan organisasi yang baik ada 3 (tiga) kondisi kunci 
untuk mengubah organisasi yang dikelola secara tradisional ke 
dalam suatu resilent organization yaitu organisasi yang mandiri 
dan mampu merespons perubahan lingkungan yang terus menerus 
teridentifikasi. Kondisi kunci tersebut seperti yang dikemukakan 
oleh Devrey adalah:  

1. Allow each person to keep score;  
2. Create a free flow of activity in the direction of the 

customer, and;  
3. Give each person a stake in the outcoms (Devrey, 1994: 56).  

 
Pengembangan organisasi sebagai tanggapan terhadap 

perubahan lingkungan dan juga berdampak terhadap 
restrukturisasi organisasi dinyatakan oleh Gibson (1997) 
sebagaimana dikutip oleh Indrawijaya bahwa: 

“Istilah pengembangan organisasi memberikan implikasi 
strategi normatif, pendidikan yang dimaksudkan untuk 
mempengaruhi sistem kepercayaan nilai-nilai dan sikap di 
organisasi sehingga ini bisa mengadaptasi lebih baik tingkat 
percepatan perubahan dalam teknologi lingkungan industri 
kita dan masyarakat secara luas. Juga termasuk 
restrukturisasi organisasi formal yang seringkali 
dimunculkan, dimudahkan dan didorong oleh perubahan 
norma perilaku” (Indrawijaya: 125). 

 
Perubahan organisasi tidak akan lepas dari perubahan 

struktur organisasi yang bersangkutan hal ini dinyatakan oleh 
Robbins di mana “teknik-teknik mempunyai dampak terhadap 
sistem atau struktur organisasi. Ini berarti bahwa kita akan 
meninjau pola wewenang yang berubah, akses terhadap informasi, 
alokasi imbalan, teknologi dan sebagainya” (Robbins, 2001: 420). 

 
Adanya tuntutan terhadap perubahan struktur organisasi 

tersebut didasari oleh suatu kenyataan bahwa tuntutan yang 
dihadapi organisasi baik swasta maupun publik saat ini adalah 
adanya: 

1. Perubahan dari barang menjadi service/jasa, 
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2. Meningkatnya kompetisi global, 
3. Populasi yang meningkat dan terbatasnya sumber daya 

manusia dan informasi, 
4. Pergeseran dari modal keuangan menjadi sumber daya 

manusia dan informasi, 
5. Perubahan model organisasi, 
6. Diversifikasi tempat kerja, 
7. Meningkatnya harapan konsumen, dan 
8. Perkembangan teknologi yang sangat cepat (Merron dalam 

Kasim, 1995: 14-17). 
 
Pengembangan kapasitas organisasi bukanlah hal yang baru 

dan unik. Kerangka pemerintahan desentralisasi yang baru 
memerlukan upaya terkonsentrasi untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan otonomi daerah dapat 
dicapai. Banyak proyek bantuan pembangunan yang didanai oleh 
pendonor dan Pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan 
elemen dari pengembangan kapasitas, misalnya yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan beserta orang-
orang yang bekerja di dalamnya dengan memperbaiki kinerja serta 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur dan proses kerja. 

 
Pengembangan kapasitas yang dipahami dalam kerangka 

program nasional mengacu kepada kebutuhan untuk 
menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, 
untuk mereformasi kelembagaan-kelembagaan, untuk 
memodifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme 
koordinasi, untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi 
masyarakat, untuk merubah sistem nilai dan sikap atau perilaku 
sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan 
kebutuhan otonomi daerah sebagai suatu cara yang berbeda 
dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

 
Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas 

bagi Pemerintahan Daerah, kerjasama antara BAPPENAS dan 
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (tahun 1999-
2000) dalam proses awal studinya telah menetapkan pengertian 
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atau pemahamannya sendiri tentang kapasitas, untuk 
mempermudah pengkajian dan pemilihan metode-metode serta 
pendekatan-pendekatan studi dan analisis kebutuhan-kebutuhan 
pengembangan kapasitas. Pengertian kapasitas studi ini adalah 
kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu 
sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau 
kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif 
dan efisien. Hal ini harus didasarkan pada pengkajian terus-
menerus secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasarkan pada 
pengkajian terus-menerus terhadap framework conditions, dan 
pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan-
tujuan (Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000: 5). 

 
Kapasitas organisasi harus dilihat sebagai kemampuan 

untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran 
(outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Kapasitas tidak dapat 
dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan harus 
ditempatkan di dalam suatu konteks dinamis dengan framework 
conditions yang berubah. Karena kapasitas merupakan dimensi 
yang dinamis, kebutuhan akan pengembangan kapasitas harus 
didefinisikan kembali dan dikaji kembali secara terus-menerus. 
Intensitas kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas 
merupakan fungsi dari perubahan-perubahan di dalam kondisi 
kerangka. Perubahan-perubahan yang bertahap memerlukan suatu 
pendekatan yang bertahap pada pengembangan kapasitas 
organisasi. Pergeseran substansial pada framework conditions 
(seperti misalnya dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi) 
memerlukan upaya-upaya pengembangan kapasitas yang 
substansial dan tingkat perhatian yang tinggi oleh para pengambil 
keputusan. 

 
Didasarkan pada pengkajian yang bersumber dari makalah-

makalah, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang ada 
mengenai kapasitas dan pengembangan kapasitas organisasi. Tim 
studi merumuskan prinsip-prinsip utama mengenai pengembangan 
kapasitas organisasi sesuai dengan yang disarankan oleh UNDP. 
Adapun prinsip-prinsip utama tersebut sebagai berikut: 
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1) Prakarsa-prakarsa pengembangan kapasitas harus 
mencakup dan memusatkan perhatian pada 3 (tiga) tingkat 
yang saling berkaitan:  
a. Tingkat sistem yang menetapkan kondisi-kondisi 

kerangka yang memungkinkan dan yang membatasi 
(pengatur) bagi Pemerintah Daerah, dan di mana 
berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain;  

b. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu tingkat badan/ 
lembaga teknis atau lembaga pengantar layanan (service 
delivery) dengan struktur organisasi tertentu, proses-
proses kerja, dan budaya kerja;  

c. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan dan 
kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi 
dan sikap kerja, pengertian tentang kapasitas tersebut 
sesuai dengan pengalaman-pengalaman internasional di 
mana untuk masing-masing tingkat, dimensi-dimensi 
kapasitas yang berbeda dapat diidentifikasi dan 
dianalisis; 

2) Didasarkan pada pengertian mengenai kapasitas ini, 
pemahaman mengenai “pengembangan kapasitas” harus 
jauh lebih luas daripada secara sempit hanya memusatkan 
perhatian kepada pelatihan dan pengembangan sumber 
daya manusia. Dengan demikian, pengembangan kapasitas 
akan mencakup prakarsa-prakarsa untuk mengubah 
kondisi-kondisi kerangka (seperti kebijakan, peraturan-
peraturan hukum, sumbangan sumber daya, struktur atau 
tatanan kelembagaan) dan untuk mengubah struktur dan 
prosedur-prosedur kerja dari Iembaga-lembaga (Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000: 6-7). 

 
Pengembangan kapasitas merupakan kegiatan multi-

dimensi yang memerlukan orientasi multi-tahunan atau dengan 
kata lain, di samping kegiatan yang sifatnya segera dan jangka 
pendek, perlu diimbangi dengan kerangka kerja kegiatan jangka 
menengah dan jangka panjang yang terpadu dan 
berkesinambungan. Penetapan prioritas dan pentahapan 
intervensi proses desentralisasi adalah sangat penting dalam 
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kaitannya dengan upaya penyelesaian persoalan-persoalan lintas 
sektoral. Pengembangan kapasitas dalam kaitannya dengan 
otonomi daerah harus terkait dengan jenjang pemerintahan 
seperti Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kegiatan 
ini juga harus terkait dengan para pelaku atau pihak-pihak yang 
terkait lainnya (stakeholder), tidak hanya sektor publik (instansi 
Pemerintah Pusat/Daerah) tetapi juga legislatif daerah, partai 
politik, masyarakat daerah, dan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan (civil society) yang ada. 

 
Pengembangan kapasitas berkaitan dengan tersedianya 

kerangka peraturan otonomi daerah dan dukungan perumusan 
kebijakan yang tepat. Selain itu juga diperlukan perubahan institusi 
dalam berbagai tingkatan, modifikasi mekanisme kerja dalam 
setiap pemerintahan dan penyesuaian gaya dan instrumen 
manajemen yang ada. Untuk itu diperlukan upaya yang substansial 
dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pelatihan 
dan pendidikan politik. 

 
Pengembangan kapasitas juga merupakan perubahan pola-

pola interaksi di antara organisasi sektor publik dan masyarakat. 
Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, perkembangan 
kapasitas harus mendukung terjadinya proses efektivitas 
pengembangan kelembagaan yang demokratis melalui keterlibatan 
masyarakat dalam proses pembangunan sejak awal 
perencanaannya serta menjamin terjadinya proses cheks and 
balance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang perlu 
dimulai melalui proses partisipasi masyarakat. Adanya budaya 
penyediaan dan pengantaran pelayanan yang baik bagi kepuasan 
pelanggan/masyarakat (customer satisfaction) dari setiap proses 
administratif pada institusi Pemerintah Daerah merupakan salah 
satu sasaran yang harus dicapai dalam program pengembangan 
kapasitas. 

 
Pengembangan kapasitas harus demand-driven, artinya 

pelaksanaan kegiatan yang sasarannya berada di daerah harus 
betul-betul memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus daerah 
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yang heterogen dan sejauh mungkin dihindari upaya penggunaan 
pendekatan yang standar dan seragam. Pengalaman di beberapa 
negara yang melakukan desentralisasi menunjukkan bahwa proses 
belajar merupakan instrumen yang sangat efektif dalam 
pengembangan kapasitas. Promosi berbagai perubahan yang 
didapat dari inovasi, hal-hal yang telah dilakukan, dan keberhasilan 
pendekatan antar Pemerintah Daerah (horizontal networking) 
adalah elemen yang unik dalam strategi pengembangan kapasitas. 
Pengalaman hasil pendekatan dan instrumen sebaiknya 
didokumentasikan dan tersedia bagi daerah lain untuk 
mempercepat proses desiminasi dari praktek yang baik dan teruji. 

 
Langkah awal dalam proses pengembangan kapasitas 

adalah penyesuaian dan modifikasi dari instrumen dan institusi 
yang ada dan perlu dikembangkan kapasitasnya. Pengembangan 
kapasitas tidak selalu perlu untuk menetapkan suatu organisasi 
maupun institusi baru, sepanjang yang ada masih dapat 
disesuaikan dengan kerangka kondisi yang baru. Sejalan dengan 
sasaran luas dan bervariasi, maka potensial penyedia (provider) 
yang relevan akan dapat memainkan perannya dalam 
pengembangan kapasitas, seperti Badan-badan Diklat 
Departemen. Asosiasi Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesional, 
Universitas, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan Swasta, 
Konsultan Manajemen, Partai Politik, dan Lembaga-lembaga 
kemasyarakatan lainnya.  

 
Sehubungan dengan berbagai pemikiran di atas, Sadu 

Wasistiono menganalisis model pengembangan organisasi 
fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah. Model organisasi 
fungsional di lingkungan Pemerintah sebenarnya bukan hal yang 
baru seperti organisasi Perguruan Tinggi Negeri, LIPI dan BPKP, 
dapat dikategorikan sebagai organisasi fungsional (Wasistiono, 
2004: 2). 

 
Lebih lanjut Wasistiono menyatakan bahwa ciri organisasi 

fungsional adalah bahwa jabatan-jabatan struktural dalam 
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organisasi tersebut diisi oleh pejabat fungsional sesuai bidang 
keahliannya (Wasistiono, 2004: 2). 

 
Dengan demikian, jabatan fungsional menjadi karir 

sepanjang masa pengabdian sebagai PNS (long life career). 
Sedangkan jabatan struktural adalah jabatan tambahan bersifat 
temporer yang dapat diangkat dan diberhentikan setiap saat. 
Model pengembangan karir PNS pada organisasi fungsional dapat 
disederhanakan sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3. Model Pengembangan Karir PNS pada Organisasi 
Fungsional 

 
Sejak diberlakukan otonomi daerah memang terdapat 

kecenderungan perubahan organisasi Pemerintah Daerah tidak 
berdasarkan atas pertimbangan kelima aspek di atas, yaitu: 
kewenangan yang dimiliki, kebutuhan dan potensi daerah, 
keuangan daerah, sumber daya aparatur daerah, pola kerja sama 
antardaerah, namun lebih banyak pertimbangan ke arah foliterasi 
dan organisasi hanya dikarenakan menampung pejabat daerah 
dengan berbagai pertimbangan politis dan nonpolitis. Dengan 
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telah ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang telah direvisi terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015 
dan PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, maka sesungguhnya Pemerintah Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota memanfaatkan kesempatan tersebut 
untuk melakukan perubahan organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, organisasi 
pemerintahan daerah dapat didesain lebih berorientasi pada 
pengembangan kapasitas potensi daerah. Sehingga urusan-urusan 
yang tidak terdukung oleh sumber daya yang ada tidak perlu 
dipaksakan menjadi dinas-dinas dan bahkan konsekuensinya 
penggabungan beberapa dinas menjadi keharusan. Oleh karena 
itu, di masa depan organisasi Pemerintah Daerah harus sesuai 
dengan kebutuhan potensi daerahnya. Apabila efektivitas 
organisasi Pemerintah Daerah dapat terwujud, maka lebih 
mendorong terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan 
pemerintahan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan 
berjalan efisien dan efektif mampu meningkatkan pelayanan publik 
di berbagai sektor sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 
 
 
B. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah 
 

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia maka 
peran daerah menjadi lebih besar dan luas akan memberikan 
peluang yang besar terhadap usaha-usaha peningkatan “pelayanan 
publik” yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat yang dicita-
citakan sesuai tujuan negara akan lebih mudah terwujud. 

 
Kepala daerah sebagai sosok yang memiliki kewenangan 

sangat luas harus menyadari perlunya kepemimpinan yang efektif 
agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mencapai 
sasaran sesuai yang ditetapkan. Tugas sebagai kepala daerah yang 
sangat berat tersebut sebenarnya membawa misi yang luhur, 
karena dengan kekuasaan yang dimilikinya, kepala daerah sangat 
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menentukan keberhasilan pembangunan daerah menuju pada 
perubahan yang lebih maju (Istianto, 2011: 83). 

 
Efektivitas kepemimpinan kepala daerah merupakan 

ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau apa yang 
dicapai dibandingkan dengan kesenjangannya tidak terlalu jauh. 
Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah sistem 
kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang dapat 
menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus memiliki 
kemampuan yang antara lain menyangkut kompetensi teknis dan 
profesional, efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh gaya 
kepemimpinan yang merupakan pola perilaku yang relatif tetap 
yang memberi karakteristik pada seorang pemimpin serta sifat-
sifat dan karakteristik personal (Wanasentana, 2000: 20). 

 
Salah satu kewajiban kepala daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan adalah pengambilan keputusan. 
Berdasarkan uraian di atas agar kepala daerah dalam pengambilan 
keputusan berkualitas maka kompetensi teknis dan 
profesionalisme harus dimiliki oleh setiap kepala daerah.  

 
Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan seorang kepala 

daerah mutlak diperlukan karena dengan “kepemimpinan yang 
efektif” dalam arti memiliki kemampuan melaksanakan fungsi 
manajemen, motivasi untuk berhasil dalam pekerjaan, intelegensi, 
kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, 
rasa percaya diri dan kemampuan melaksanakan inisiatif, berani 
dan tegas, merupakan modal dasar seorang pemimpin. Jika modal 
dasar tersebut dimiliki oleh setiap “pemimpin pemerintahan 
daerah”, niscaya peran “kepemimpinan” yang dijalankan pada 
gilirannya menuju pada titik optimum yakni dengan kata kunci 
“efisien”, artinya pengelolaan sumberdaya yang terbatas dapat 
tercapai “hasil guna” yang maksimal, misalnya dalam membangun 
“infrastruktur” memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi 
pertumbuhan ekonomi dan modal sosial yang memadai. 
Kepemimpinan akan efektif artinya dalam mengelola sumberdaya 
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yang terbatas tersebut tepat sasaran, misalnya dalam 
melaksanakan pembangunan sektor perdagangan mampu 
menggerakkan potensi pedagang ekonomi lemah yang seluruhnya 
terkoordinasikan oleh “infrastruktur” pasar tradisional yang aman, 
bersih dan nyaman, bukan justru sebaliknya membangun sektor 
perdagangan dengan membiarkan tumbuhnya mall-mall, 
supermarket, mini market yang bertebaran sampai pelosok desa, 
tetapi tidak memiliki linkage yang signifikan dengan eksistensi 
pada pedagang kecil dan ekonomi lemah di hampir semua daerah 
di Indonesia. Bahkan yang terjadi justru pembangunan sektor 
perdagangan yang memiliki efek semakin melemahnya atau gulung 
tikarnya para pedagang kecil secara perlahan tapi pasti. Dengan 
kata lain, sesungguhnya sedang terjadi kontradiksi kebijakan 
pembangunan yang disadari atau tidak “proses pemiskinan sedang 
berjalan secara massif baik di pedesaan maupun di perkotaan 
terutama penduduk yang berada pada wilayah pinggiran dan 
perkampungan kumuh (slum)”. Walaupun situasi tersebut sudah 
diketahui oleh para “policy maker”, akan tetapi secara situasional 
mereka berada pada posisi “ketidakberdayaan di bidang 
pemikiran”, sehingga seolah-olah terjadi proses “pembiaran”. 

 
Oleh sebab itu, analisis terhadap contoh fenomena yang 

sedang berkembang saat ini, agar tidak menjadi preseden yang 
perkembangannya tidak terkendali, pada dasarnya dibutuhkan  
di setiap daerah seorang “pemimpin pemerintahan” yakni 
Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki “kepemimpinan” yang 
efisien dan efektif sebagaimana dijelaskan di atas. 

 
Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif bagi seorang 

kepala daerah bisa diharapkan problem yang kompleks mengenai 
pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi kepegawaian, 
keuangan, pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan serta 
masalah pemerintahan dan pembangunan dan lain-lain, dapat 
diselesaikan secara lebih sistematis, konsepsional dan terpadu. 
Sebab dengan “kepemimpinan” yang efektif tersebut akan 
mendorong terhadap “proses pengambilan keputusan” yang cepat 
dan akurat. 
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Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dimaksud 
adalah pengambilan keputusan yang maksimum yang dapat dibuat 
oleh para kepala daerah dalam rangka mendukung keberhasilan 
pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu hasil keputusan yang 
diharapkan adalah keputusan yang memiliki legitimasi kuat, 
keputusan yang maksimum, akurat dan cermat serta dampak risiko 
yang rendah. 

 
Hasil keputusan seperti dipaparkan di atas jika bisa 

dilakukan secara terukur maka memerlukan dukungan yang kuat 
dari para manajer atau pemimpin, oleh karena itu gambaran 
teoritis mengenai pola perilaku kepemimpinan seperti yang dikutip 
Kaloh (2002: 55) di atas baik dari Redin (1964) Likert, Yuki (1989) 
dan lain-lain dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para 
manajer atau pemimpin terutama kepala daerah, sehingga kualitas 
kepemimpinannya akan lebih baik dan mampu menangani 
kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

 
Dengan semakin luasnya kewenangan pemerintahan 

daerah saat ini dan juga kompleksnya permasalahan 
penyelenggaraan pemerintahan baik dari aspek kelembagaan, 
kepegawaian, keuangan, pelayanan masyarakat dan lain-lain, maka 
untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan diperlukan kepemimpinan yang kuat, kredibel dan 
akseptabel. 

 
Sebab dengan kepemimpinan yang demikian tersebut sosok 

sebagai kepala daerah akan mampu menjalankan peran 
kepemimpinannya, jika peran kepemimpinan yang besar tersebut 
berjalan dengan baik maka permasalahan yang ada di daerah-
daerah seperti kecenderungan munculnya permasalahan di bidang 
kepegawaian seperti tentang kualitas SDM, standar kompetensi 
jabatan, pengurangan jumlah jabatan. Di bidang kelembagaan 
seperti misalnya adanya rencana restrukturisasi organisasi 
Pemerintah Daerah, di bidang keuangan mengenai pembagian 
keuangan pusat dan daerah yang sampai saat ini belum tertata 
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dengan baik dan juga mengenai persoalan standar pelayanan 
minimum (SPM) yang belum ada.  

 
Dari berbagai permasalahan tersebut, apabila para kepala 

daerah memiliki kepemimpinan yang bisa menjalankan peran dan 
fungsi kepemimpinannya antara lain kecermatan, kecepatan dan 
keakurasian dalam pengambilan keputusan, maka permasalahan 
tersebut niscaya akan ada solusinya lebih komprehensif dan 
terpadu. 

 
Seperti dikatakan di atas, bahwa pengambilan keputusan 

merupakan kunci dari kepemimpinan, Gore (1959) dan Siagian 
(1988) juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah inti 
kepemimpinan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kaitan antara 
kepemimpinan dengan pengambilan keputusan, meskipun dalam 
perilaku kepemimpinan menimbulkan berbagai macam gaya 
kepemimpinan yang juga mempengaruhi keputusan seperti 
misalnya gaya kepemimpinan “one man show”, “konsultatif”, 
“pendelegasian” dan “musyawarah” maka di antara gaya 
kepemimpinan yang dapat dipilih yaitu gaya kepemimpinan 
“musyawarah”. Sebab gaya kepemimpinan ini berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan yaitu efektif secara teknis, tapi 
mampu memberikan motivasi yang tinggi kepada para bawahan. 

 
Kepemimpinan musyawarah kemungkinan merupakan gaya 

kepemimpinan yang cocok bagi para kepala daerah. Sebagaimana 
dikutip Kaloh (2002: 56) dari Bernard dan Yuki (1989), gaya 
kepemimpinan ini dicirikan dengan kehati-hatian dalam 
pengambilan keputusan dan mengutamakan efektivitas 
pengambilan keputusan melalui pendelegasian wewenang kepada 
bawahan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

Chester I Bernard mengatakan pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh pemimpin harus hati-hati, yaitu: 
a. “In not deciding prematurely”, yaitu jangan mengambil 

keputusan terlalu cepat, kalau masih ada kesempatan 
untuk mengedepankan masalah-masalah yang akan 
diputuskan. 
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b. “In not deciding that are not now pertinent”, yaitu 
jangan mengambil keputusan mengenai masalah-
masalah yang saat itu belum memerlukan keputusan, 
dengan maksud untuk mencari saat (waktu) yang tepat 
(proper timing). Mengingat situasi dan kondisi dapat saja 
berubah dalam perjalanan waktu, keputusan yang 
diambil (sebelum waktunya) mengenai tidak cocok sama 
sekali, sehingga perlu diambil keputusan baru. 

c. “In not making decisions that can not be made effective”, 
yaitu jangan mengambil keputusan yang tidak dapat 
dilaksanakan. Hal ini untuk mencegah keragu-raguan  
di kalangan bawahannya yang dapat menghilangkan 
kepercayaan dan wibawa kepala daerah. 

d. “In not making decisions that other should make", yaitu 
jangan mengambil keputusan yang seharusnya dibuat 
oleh orang lain. 

 
Pernyataan yang disampaikan oleh Bernard menunjukkan 

bahwa “proses pengambilan keputusan” hendaknya dilakukan 
dengan cermat, akurat dan penuh dengan kehati-hatian, karena 
dampak dari proses pengambilan keputusan yang terlalu cepat bisa 
berdampak kemungkinan salah atau tidak tepat sasaran. Kemudian 
jika pengambilan keputusan dilakukan yang sebetulnya belum 
diperlukan, bisa berdampak kepada keadaan yang justru bisa 
menimbulkan masalah baru. Selanjutnya jika pengambilan 
keputusan tidak dapat dilaksanakan, maka karena sebuah 
keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, sudah barang 
tentu akan menimbulkan masalah baru jika “suatu keputusan” 
tidak dapat dilaksanakan dan bahkan dapat dikatakan pemborosan 
atau suatu tindakan yang cenderung inefisiensi, karena sebuah 
proses pengambilan keputusan memerlukan energi dan 
pembiayaan yang tidak sedikit. Sedangkan pengambilan keputusan 
yang sebetulnya urusan orang lain atau instansi Iain juga 
merupakan tindakan yang sia-sia dan kemungkinan dapat 
dikatakan menyerobot tugas dan fungsi yang seharusnya 
dikerjakan instansi lain. Dengan penjelasan tersebut, menambah 
pendalaman dalam melakukan kajian mengenai peran 
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kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, artinya bahwa 
“tugas pokok” pemimpin adalah “mengambil keputusan”. Oleh 
sebab itu, seorang pemimpin yang berkualitas adalah seorang 
pemimpin yang dalam tindakannya selalu efektif. 

 
Selanjutnya menurut pendapat Yuki (1989) efektivitas 

kepemimpinan memberikan contoh dalam “pengambilan 
keputusan” salah satunya yaitu melalui pendelegasian wewenang 
kepada bawahan dengan ilustrasi atau gambaran sebagai berikut: 

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengamati 
isyarat-isyarat non verbal dari staf agar dapat mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan, perasaan, interaksi, serta konflik 
dari staf.  

2. Memberi pelayanan sebagai seorang konsultan, penasehat, 
guru dan fasilitator daripada sebagai seorang direktur atau 
manajer dari kalangan tersebut. 

3. Memodelkan perilaku kepemimpinan yang sesuai dan 
mendorong para anggota untuk belajar melaksanakan 
perilaku-perilaku itu sendiri dengan meniru. 

4. Menetapkan sebuah suasana penyetujuan untuk 
mengekspresikan perencanaan maupun gagasan. 

5. Mendorong anggota untuk menangani kebutuhan-
kebutuhan akan pemeliharaan apa saja dari memproses 
masalah-masalah yang muncul dari pertemuan anggota 
yang terbentuk. 

6. Melepaskan kontrol kepada stafnya dan memungkinkan 
mereka untuk membuat pilihan terakhir pada semua jenis 
keputusan yang sesuai. 

 
Pendapat kedua pakar di atas menunjukkan bahwa perilaku 

kepemimpinan dalam pengambilan keputusan terdapat dua sikap 
yang menarik yaitu sikap hati-hati, cermat dan penuh perhitungan 
yang matang dan sikap yang lebih manusiawi dan terbuka kepada 
bawahan. Apabila kedua hal tersebut dipadukan menjadi pola 
perilaku kepemimpinan kepala daerah niscaya keputusan yang 
dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan 
memiliki kualitas yang baik. Karena kebijakan yang dibuat sudah 
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melalui proses yang cukup komprehensif dan terpadu baik dari 
aspek pendekatan formal kelembagaan dan pendekatan human 
relation. 

 
Transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat Indonesia 

yang masih feodalistik dan paternalistik memang menjadi barang 
yang mahal dan sulit dicari. Selama ini pemimpin atau kepala 
daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sering tidak 
transparan. OIeh karena itu, di era reformasi ini maka sejak 
Pemerintah Orde Baru melemah justru keterbukaan yang ada  
di dalamnya masyarakat sering tidak terkendali. 

 
Oleh karena itu, peran kepemimpinan kepala daerah saat 

ini melakukan konsolidasi agar kontrol masyarakat dapat tertata 
secara melembaga. Hal tersebut harus didukung berbagai 
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu 
harus dilakukan secara terbuka melalui fungsi komunikasi dengan 
masyarakat dan sosialisasi terhadap masyarakat yang berkaitan 
dengan kebijakan yang setiap saat mengalami perubahan. Dengan 
demikian, kepala daerah sangat berperan dalam meletakkan dasar 
bagi pembentukan masyarakat yang lebih terbuka. 

 
Dewasa ini masyarakat sangat mendambakan adanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, dalam arti 
kebutuhan pokok masyarakat dapat dengan mudah dilayani oleh 
Pemerintah. 

 
Dengan demikian menurut Kaloh (2002: 56) sebagai 

pimpinan, kepala daerah harus mampu melayani masyarakat 
secara baik dengan berpegang pada prinsip-prinsip good 
governance, sebab secara teoritis good governance mengandung 
makna bahwa pengelolaan perluasan didasarkan pada aturan-
aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara 
transparan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, 
kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan 
atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. 
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Untuk menciptakan pemerintahan yang dapat mengelola 
pemerintahan secara baik (good governance), seorang kepala 
daerah perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai. Hal ini 
sangat penting dipertimbangkan secara filosofis bahwa suatu 
organisasi pemerintahan yang baik hanya akan terbentuk jika 
dijalankan oleh orang-orang baik dan orang yang baik tersebut 
hanya dapat dikeluarkan melalui sistem penggajian yang terbaik. 

 
Dengan demikian, merupakan keniscayaan bahwa 

kepimpinan di segala lini kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang memiliki nilai dan posisi penting dan strategis. Bahkan 
ditegaskan oleh David Osborne dan Ted Jabler tidak ada yang lebih 
penting daripada kepemimpinan. Demikian pula Ryas Rasyid dan 
Kwik Kian Gie yang menyoroti kepemimpinan pemerintahan  
di Indonesia, mengatakan bahwa terdapat kecenderungan 
kepemimpinan dewasa ini di segala lini baik di pemerintahan, 
partai politik, ormas-ormas dan organisasi lain-lain semakin 
berperilaku buruk dan tidak memberikan cermin keteladanan bagi 
masyarakat. Fenomena perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme 
yang terjadi bahkan semakin meningkat yang melibatkan berbagai 
level pemimpin dan menteri, gubernur, bupati/walikota dan 
anggota DPR/DPRD terlibat dalam masalah hukum. Ketika 
pemimpin sudah tidak memiliki pengaruh dan juga tidak mendapat 
kepercayaan (trust) dari masyarakat maka tinggal menunggu 
kehancurannya. Oleh karena itu, upaya Pemerintah dan 
masyarakat dalam melakukan perbaikan di era Reformasi, 
sesungguhnya merupakan momentum yang terbaik. Praktek 
penyelenggaraan demokrasi langsung dalam memilih para 
pemimpinnya, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 
juga Gubernur serta Bupati/Walikota dilakukan melalui pemilu. 
Dengan pemilihan langsung rakyat dapat menggunakan hak politik 
dengan bebas. Sehingga pemimpin yang terpilih akan memiliki 
legitimasi yang kuat, ketika legitimasi kepemimpinan kuat, 
diharapkan penyelenggaraan pemerintahan akan stabil.  

 
Namun praktek demokrasi langsung tersebut yang telah 

berjalan sejak tahun 2004, masih menemukan banyak kendala dan 



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah…. 86 

bahkan menimbul implikasi yang mungkin tidak diperhitungkan. 
Fenomena demokrasi langsung tersebut baik dalam pemilihan 
Presiden maupun Gubernur dan Bupati/Walikota menimbulkan 
kecenderungan terutama pemilu Kepala Daerah, di berbagai 
daerah terjadi konflik horizontal antarpendukung calon, money 
politik dan biaya yang besar (high cost) bagi masing-masing calon 
pemimpin tersebut. Bahkan hasil pemilu kepala daerah tersebut 
justru yang terpilih tidak memenuhi standar kompetensi sebagai 
pemimpin. Tidaklah mengherankan jika banyak terjadi para kepala 
daerah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. 
Fenomena tersebut harus mendapatkan perhatian untuk mengkaji 
lebih jauh terhadap sistem pemilihan pemimpin pemerintahan 
yang dilakukan secara langsung. Pendekatan interdisipliner atau 
multidisipliner merupakan keniscayaan, agar sistem yang baru 
berjalan belum lama tersebut lebih teruji, jika sistem demokrasi 
langsung dianggap sebagai instrumen kontrol yang lebih unggul 
terutama dalam memilih pemimpin pemerintahan tersebut. 
Apabila kepemimpinan pemerintahan dengan melalui sistem dan 
mekanisme yang sudah teruji maka pemimpin yang dihasilkan 
sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Istianto, 
2011: 87-88). 
 
 
C. Peranan Manajemen Pemerintahan dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 
 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diharapkan 
memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, 
berbangsa dan bernegara utamanya dalam menumbuh-
kembangkan kehidupan yang demokratis, memperkuat kedudukan 
dan kemampuan Pemerintah Daerah, meningkatkan pelayanan 
umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
pembangunan daerah. 

 
Sejalan dengan itu peranan manajemen pemerintahan 

harus memainkan peranan penting dalam upaya mensukseskan 
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pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 
Organisasi atau birokrasi Pemerintah harus efisien dan responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh 
karena itu, perlu perubahan pola pikir dan pendekatan dari 
penekanan pada cara, prosedur dan peraturan perundang-
undangan tentang bagaimana pelaksanaan suatu tugas menjadi 
titik pengembangan pada realisasi visi, misi dan tujuan yang harus 
dicapai oleh suatu tugas atau pekerjaan (mission driven). Pada 
birokrasi (administrasi negara) ada kecenderungan mengakumulasi 
kekuasaan, karena itu harus dicegah supaya birokrasi tidak 
menguasai kebijakan, institusi dan rakyat yang semestinya yang 
mendapat pelayanan. 

 
Dalam pemerintahan modern walaupun banyak kebutuhan 

masyarakat secara operasional tidak dapat dipenuhi oleh 
masyarakat sendiri, Pemerintah harus tetap membuat keputusan 
tentang berbagai kebijakan yang harus dipenuhi baik oleh 
masyarakat maupun oleh Pemerintah sendiri. Makin banyak ragam 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat makin banyak pula 
kebijakan yang harus ditetapkan dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengayoman dan pengaturan. 

 
Masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan ke 

arah perbaikan di semua aspek kehidupan masyarakat juga 
cenderung dituntut suatu kecepatan. Hal tersebut mendorong 
perubahan sikap pimpinan organisasi pemerintahan maupun 
swasta untuk melakukan penyesuaian dengan dinamika yang 
berkembang. Hal ini pula menuntut proses pengambilan keputusan 
serta pelaksanaannya. Dalam era Reformasi pengambilan 
keputusan tidak lagi berdasarkan hal-hal yang bersifat institusi 
tetapi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan 
didukung dengan data yang akurat. Oleh karena itu, ciri utama dari 
manajemen modern adalah rasional, akurat, cepat, transparan, 
dan mengutamakan hasil (out put) yang optimal. 

 
Era Reformasi adalah era keterbukaan, oleh karena itu 

manajemen modern harus transparan berarti bahwa dalam proses 
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pengambilan keputusan baik dalam proses perumusan kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlu melibatkan 
pihak-pihak terkait termasuk di dalamnya masyarakat sebagai 
pemegang saham negara. Keterbukaan pada gilirannya akan 
mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas 
(tanggung gugat) kepada masyarakat. 

 
Pembangunan nasional bersifat kompleks dan multi 

dimensi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan manajemen modern 
perlu dilakukan melalui pendekatan sistem dalam arti bahwa 
permasalahan-permasalahan pembangunan harus dilihat secara 
total dan komprehensif. Ada 3 (tiga) fungsi pokok yang ada dalam 
manajemen modern, yaitu: 

a. Perencanaan yang matang; perencanaan pada umumnya 
menentukan kegiatan apa yang dilakukan, kapan dilakukan 
dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Rencana pada 
hakikatnya menjembatani apa yang ada pada saat sekarang 
dengan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. 
Dalam perencanaan faktor yang terpenting adalah 
ketepatan dalam menentukan sasaran karena akan sangat 
berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan. Yang 
perlu diperhatikan dalam menyusun suatu rencana adalah: 
1) kemampuan melihat jauh ke depan dan kemampuan 
dalam melakukan analisis lingkungan serta perencanaan 
harus proaktif dan bukanlah reaktif; 2) dalam menyusun 
suatu rencana perlu memperhitungkan dan mengkaitkan 
unsur karsa, upaya dan sarana baik untuk jangka panjang 
maupun jangka pendek; 3) dalam menyusun rencana harus 
dapat melibatkan semua unsur yang terkait baik ekstern 
maupun intern yang dalam hal ini koordinasi memainkan 
peranan yang penting; rencana hendaklah bersifat 
akomodatif terhadap dinamika pembangunan tetapi mudah 
berubah-ubah yang dapat mengakibatkan biaya tinggi, oleh 
karena itu setiap rencana perlu dikaji ulang. 

b. Pelaksanaan yang tepat; dalam hal ini yang perlu 
mendapatkan perhatian adalah: 1) Pengorganisasian 
pelaksanaan; dalam pelaksanaan harus ada kejelasan unit-
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unit atau instansi-instansi, masyarakat mana saja yang perlu 
dan harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Batas-
batas wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-
masing unit harus dirumuskan secara jelas dan tegas, hal ini 
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan dan 
benturan-benturan kepentingan dalam unit terkait; 2) Taat 
azas; dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan semua pihak 
harus berpedoman pada rencana dan hal-hal yang telah 
disepakati bersama secara konsekuen. Penyesuaian-
penyesuaian hanya dapat dilakukan apabila kondisi 
menuntut akan hal tersebut dan itupun harus mendapat 
kesepakatan dari semua pihak. 

c. Pengawasan yang ketat; dalam lingkungan birokrasi 
pengawasan dilakukan dalam 3 (tiga) hal yaitu:  
1) pengawasan fungsional; 2) pengawasan melekat; dan  
3) pengawasan masyarakat. Kegiatan pengawasan sudah 
harus dilakukan sejak taraf perencanaan untuk menghindari 
kekeliruan dalam perencanaan. Pengawasan yang 
senantiasa melekat dengan manajemen adalah Waskat 
(pengawasan melekat). Pengawasan melekat bukanlah 
sekedar pengawasan terhadap perilaku bawahannya 
namun juga mencakup pengawasan terhadap fungsinya 
setiap komponen yang ada pada organisasi, berjalannya 
secara tepat. Semua prosedur dan mekanisme serta tata 
hubungan kerja dan penampilan kinerja organisasi sesuai 
dengan visi dan misi yang diembannya.  
 

Manajemen modern tidak akan banyak manfaatnya apabila 
tidak didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi  
keberhasilan dalam penerapannya. Dalam banyak hal keberhasilan 
pelaksanaan manajemen modern akan sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, kepemimpinan 
dan sistem informasi: 

1. Faktor sumber daya manusia (human resource); dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi sumber daya manusia 
merupakan unsur yang paling penting baik dibandingkan 
dengan sumber-sumber organisasi lainnya. Sumber-sumber 
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lain tidak banyak artinya bilamana unsur SDM yang 
mengelolanya kurang memiliki profesionalisme yang tinggi. 
Sumber daya manusia dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu: a) SDM aparatur yang mempunyai kedudukan yang 
sangat penting, karena mereka sekaligus melaksanakan 
fungsi sebagai perumus, perencana, pelaksana dan 
pengawas. Untuk itu tanpa SDM aparatur Pemerintah yang 
bersih dan berwibawa maka bagaimanapun baiknya konsep 
manajemen modern yang ada tidak akan membawa hasil 
yang optimal; b) SDM masyarakat, masyarakat dalam hal ini 
memegang peranan penting karena pada dasarnya 
pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak ada 
partisipasi aktif masyarakat. 

2. Faktor Kepemimpinan (Leadership); Untuk pimpinan 
merupakan unsur yang paling utama dalam organisasi, 
karena baik buruknya perilaku bawahannya tergantung 
pada perilaku pimpinan dalam membina bawahannya. 
Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam 
organisasi maka seorang pimpinan harus memiliki jiwa 
kepemimpinan dengan berbagai atribut yang mewujudkan 
dirinya sebagai pimpinan yang profesional yang mampu 
menggerakkan dan memotivasi bawahan dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. Karena kedudukannya seorang 
pemimpin mempunyai beberapa peranan penting yang 
perlu dimainkan dalam organisasi, seperti peranan sebagai 
mediator, fasilitator, pembinaan SDM, negosiasi, juru 
bicara, diseminasi informasi, pengambilan keputusan dan 
lain sebagainya. Oleh karena itu, perilaku kepemimpinan 
yang berkualitas demokratis ditujukan pada peningkatan 4 
(empat) kapasitas yaitu: a) kepekaan terhadap sistem 
lingkungan; b) penjagaan terhadap azas moral masyarakat, 
c) keterbukaan pikiran dan d) kemampuan mendengar, 
mempelajari dan menterjemahkan suara orang banyak. 

3. Sistem informasi; lnformasi merupakan kebutuhan mutlak 
bagi manajemen baik untuk keperluan perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pengawasan. Untuk itu suatu 
organisasi akan dapat berfungsi dengan baik apabila 
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didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik pula. 
lnformasi hendaknya jangan hanya dimiliki oleh tingkat 
puncak saja, akan tetapi perlu didistribusikan kepada 
seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Tanpa memiliki 
informasi, pegawai tidak mungkin dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Sistem informasi manajemen yang 
efisien dan efektif hanya dapat diwujudkan dengan adanya 
kerjasama yang baik antara unit penyedia informasi dengan 
pimpinan atau pengguna informasi karena penggunalah 
yang paling mengetahui informasi yang diperlukan. 
 
Dengan berbagai uraian sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka dengan diberlakukannya UU No. 23 
Tahun 2014 pemberian otonomi lebih luas kepada daerah untuk 
mengurus dirinya dan memberi kesempatan yang besar untuk 
mengelola potensi yang ada di daerahnya diharapkan daerah akan 
dapat mendorong dan memberdayakan masyarakat 
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 
masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

 
Di sisi lain perlu diakui secara jujur bahwa mengubah 

budaya kerja, budaya pelayanan, budaya kekuasaan bukanlah 
pekerjaan yang mudah. Kehadiran pasar bebas dan globalisasi akan 
dapat dihadapi secara optimis sebagaimana yang dikatakan oleh 
Peter Drucker (1997) dalam bukunya “The Frontiers Management” 
bahwa setiap perubahan adalah peluang, yang penting bagi kita 
adalah apakah kita mampu atau tidak menangkap peluang yang 
ada, jika kita tidak mampu menangkap peluang tersebut maka 
peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh kompetitor kita. Untuk 
menghadapi perubahan dimaksud daerah harus mampu 
mengembangkan secara optimal agar daya tarik dan daya saingnya 
tinggi. Untuk itu daerah harus: 

1. Mampu membangun organisasi yang mempunyai visi dan 
misi yang didukung oleh sumber daya aparatur yang 
profesional, memiliki kesisteman dalam penyelenggaraan 
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pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tanggap 
terhadap pembaharuan. 

2. Mampu menghayati bahwa desentralisasi memiliki makna 
penyerahan wewenang (untuk menyelenggarakan 
pelayanan) dari Pemerintah yang lebih atas kepada unit 
Pemerintah yang lebih bawah, atau kepada pihak swasta 
atau masyarakat yang memiliki kemampuan secara 
profesional. 

3. Mampu menjabarkan bahwa aspirasi masyarakat harus 
memperoleh perlakuan yang proporsional dari para 
penyelenggara pelayanan publik yang transparan, efektif 
dan efisien serta melibatkan partisipasi publik dalam 
merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan serta tetap 
konsisten pada aturan main yang disepakati. 

4. Mampu menerapkan azas-azas manajemen yang bersifat 
universal untuk diterapkan di semua tingkatan struktur 
pemerintahan, sehingga dalam administrasi negara 
pendekatan manajemen modern dapat dilaksanakan secara 
menyeluruh sampai tingkat terendah. 

5. Mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebijakan 
otonomi daerah sehingga mampu memberikan banyak 
peluang ke arah perbaikan pelayanan publik yang lebih baik 
yang didukung oleh aparatur yang profesional serta terus 
melakukan penyempurnaan azas-azas sebagaimana yang 
disyaratkan dalam manajemen modern. 

6. Mampu mengimplementasikan sistem administrasi negara 
secara lebih berdaya guna dalam rangka membangun 
partisipasi rakyat serta membangun kesadaran akan 
bernegara yang semakin mendalam. Hal ini disebabkan 
karena administrasi negara dewasa ini berkembang ke arah 
mendorong partisipasi rakyat sehingga peran administrasi 
negara lebih pada fungsi-fungsi pengarahan pengayoman 
masyarakat dan regulasi, sedangkan pembangunan lebih 
banyak diharapkan dari partisipasi riil masyarakat secara 
berkesadaran (Waluyo, 2007: 169-176).  
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D. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 
 

Penyelenggaraan pemerintahan yang notabene 
menyangkut kepentingan masyarakat maka akan terkait dengan 
aspek lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan 
eksternal. Adanya perubahan lingkungan strategi maka akan 
berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, hanya 
sejauhmana tingkat adaptasi atau penyesuaian terhadap 
perubahan tersebut direspons oleh Pemerintah. 

 
Tjokroamidjojo memperlihatkan kondisi dunia pada 

dasawarsa memasuki millenium sekarang. Menurutnya, perubahan 
lingkungan eksternal mengalami perubahan-perubahan 
transmisional yang besar (Tjokroamidjojo, 2001: 1). Memang tidak 
bisa dikatakan merata Benua Afrika di bawah Gurun Sahara 
(kecuali Afrika Selatan) kelihatannya masih berada dalam 
pergolakan primordial. Tetapi pada dasarnya para pemikir seperti 
Huntington (1996), Naisbit and Abundene (1990), Et Zioni (1996), 
Ohmae (1985), Fukuyama (1992), dan Mc Ray (1999) menyiratkan 
adanya perubahan-perubahan di dunia dalam kecenderungan 
masa depan. 

 
Di sini tidak akan diulas secara rinci masing-masing 

pendapat, akan tetapi menganalisa dari trend-trend utama, 
perubahan-perubahan yang merupakan isu-isu global, apa yang 
bisa dianggap dari referensi pemikiran mereka itu sebagai global 
trends, global issue dan global concerns. Kecenderungan global, 
isu-isu global dan keprihatinan global. Sesuatu pemikiran, ide, 
sistem, produksi, jasa bahkan way of life, pandangan hidup tidak 
lagi bisa dilihat country specific, melainkan sudah menjadi sesuatu 
yang menjadi global, hal ini juga disebut globalisasi; suatu 
pemikiran, ide, sistem pandangan hidup menjadi universal. 

 
Selanjutnya dikatakan, Indonesia juga terimbas 

kecenderungan global ini dengan memahami isu-isu global 
tersebut perusahaan memilih hal-hal yang perlu diperhatikan 
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dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan demokrasi dan 
pemulihan ekonomi di Indonesia. 

 
Menurut Huntington (1991: 200) dan Fukuyama (1992: 80), 

trend global yang ada saat ini adalah bahwa era globalisasi ideologi 
(terutama dalam artian pertumbuhan antara komunisme dan 
kapitalisme) dianggap sudah lampau, bahkan Naisbith dan 
Aburdene (1990: 67) membahas mengenai munculnya sosialisme 
pasar bebas dengan gagalnya negara sentralistik dan kurang 
berhasilnya negara kesejahteraan (welfare state). Kemudian 
Giddens (2002) mengemukakan adanya perkembangan dari 
ekonomi pasar ke arah pasar bebas yang walaupun dapat diterima, 
tetapi yang masih memerlukan adanya fairness dan keadilan sosial. 

 
Dari uraian di atas, beberapa hal yang penting untuk dicatat 

dengan perubahan global yang terjadi di lingkungan dunia 
internasional mau tidak mau akan mempengaruhi terhadap cara, 
strategi dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 
Perubahan kerangka dan sistem tersebut yang disebut 

paradigma juga menjadi panutan bagi penyelenggara 
pemerintahan. Secara ringkas perubahan ke paradigma baru yang 
dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, 
yaitu: 
a. Dewasa ini birokrasi pemerintahan yang kuat merupakan hasil 

pengaruh birokrasi Max Weber dengan ditandai ciri organisasi 
pemerintah masih sangat hierarkis, kaku (rigid), birokratis, 
lamban dan berbelit-belit. Namun di masa depan 
pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang 
menerapkan sepuluh langkah penting yang terangkum dalam 
konsep “Reinventing Government” dari Osborne dan Gaibler. 

b. Pandangan Naisbith dalam “Megatrend” tentang negara 
sentralistik menuju negara demokratis yang dewasa ini banyak 
dipraktekkan di negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia. 

c. Pandangan Huntington dalam buku Gelombang Demokrasi 
Ketiga (1989) memberikan analisa bagaimana negara yang 
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otoriter menjadi negara yang demokratis dan atau negara 
yang sudah demokratis melakukan konsolidasi untuk 
mendorong menjadi demokrasi. 

d. Pandangan mengenai negara kesejahteraan (walfare state) 
yang dikemukakan Van Braan (1988) bahwa negara tidak 
hanya melindungi masyarakat akan tetapi juga mengatur, 
memberi stimulasi, mendorong dan mengembangkan yang 
menjadi tujuan adalah tercapainya kesejahteraan dan 
kemakmuran hidup warga negara. OIeh Naisbith dianggap 
kurang berhasil yang kemudian muncul sosialisme pasar 
bebas. Orientasi mekanisme pasar bebas inilah yang 
kecenderungannya ke peran swasta menjadi lebih menonjol 
dan proses privatisasi terus bergilir. 

e. Pandangan mengenai pelaksanaan demokrasi perwakilan yang 
selama ini dipraktekkan di berbagai negara terutama negara 
berkembang termasuk Indonesia, pada dewasa ini sudah 
banyak digugat oleh kalangan akademis dan juga politisi 
tentang efektivitas dan unsur manipulatif pada demokrasi 
perwakilan mendorong untuk melakukan perubahan ke arah 
demokrasi Iangsung. 

f. Pandangan yang selama ini terhadap pelaksanaan 
pemerintahan yang baik (good government) atau 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa dewasa ini sudah 
mulai bergeser ke arah “good governance” yang di antara 
keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsip 
sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. Perbedaan Government dan Governance 
 

No. Unsur 
Perbandingan 

Kata Government Kata Governance 

1.  Pengertian Dapat berarti 
badan/lembaga atau 
fungsi yang 
dijalankan oleh suatu 
organ tertinggi 
dalam suatu negara. 

Dapat berarti cara 
penggunaan atau 
pelaksanaan. 

2.  Sifat hubungan  Hierarchis. Heterakhis dalam 
arti ada kesetaraan 
kedudukan dan 
hanya fungsi. 

3.  Komponen yang 
terlibat 

Sebagai subyek yang 
hanya ada satu yaitu 
institusi pemerintah. 

Ada tiga komponen 
yang terlibat yaitu: 
sektor publik, 
sektor swasta, 
masyarakat. 

4.  Pemegang 
peran dominan 

Sektor pemerintah. Semua memegang 
peran sesuai 
dengan fungsi 
masing-masing. 

5.  Efek yang 
diharapkan 

Kepatuhan warga 
negara. 

Partisipasi warga 
negara. 

6.  Hasil akhir yang 
diharapkan 

Pencapaian tujuan 
negara melalui 
kepatuhan warga 
negara. 

Pencapaian tujuan 
negara dan tujuan 
masyarakat sebagai 
warga negara 
maupun sebagai 
warga masyarakat. 

Sumber: Istianto, 2011: 101. 
 

Dari beberapa perubahan paradigma dalam 
penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan akan dapat 
menjadi perhatian utama bagi Pemerintah untuk paling tidak 
melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, sebab 
menurut Drucker yang dikutip Wasistiono, sesungguhnya tidak ada 
suatu negara yang dikatakan sebagai negara yang terbelakang 
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(under development country) yang ada adalah manajemen 
pemerintahan yang tidak baik (Wasistiono, 2003: 33). 

 
Namun dalam perkembangan dewasa ini kebijakan 

Pemerintah ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 
baik sudah mulai dilakukan dengan diawali desentralisasi 
kewenangan kepada daerah kabupaten/kota melalui Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pemerintahan 
Amandemen keempat UUD 1945 yang antara lain mengubah masa 
jabatan presiden hanya dua masa jabatan, fungsi MPR tidak lagi 
sebagai lembaga tertinggi yang mengangkat dan memilih Presiden 
dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, akan tetapi hasil 
amandemen tersebut, menempatkan eksekutif yang menetapkan 
GBHN (RPJP dan RPJM), Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih 
langsung. Dengan demikian, maka di masa yang akan datang 
kekuasaan eksekutif akan seimbang dengan keluasaan lembaga-
lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang lain. Oleh karena 
itu, dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan terjadi 
perubahan yang cukup signifikan menuju terwujudnya “Good 
Governance”. Demikian pula tujuan kebijakan otonomi daerah  
di Indonesia tersebut di atas dalam perspektif pendayagunaan 
aparatur negara pada hakikatnya adalah memberikan kesempatan 
yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan 
yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap 
kepentingan masyarakat luas; membangun sistem pola karir politik 
dan administrasi yang kompetitif; mengembangkan sistem 
manajemen pemerintahan yang efektif; meningkatkan efisiensi 
pelayanan publik di daerah; serta meningkatkan transparansi 
pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik, pada akhirnya 
diharapkan pula pada penciptaan pemerintahan yang baik (good 
governance) (Wasistiono, 2003: 1). 

 
Prinsip yang melandasi tata kepemerintahan yang baik 

(good governance) sangat bervariasi di satu institusi ke institusi 
lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Menurut Mark Robinson, 
terdapat 3 (tiga) istilah yang menjadi topik sentral dalam 
terminologi good governance, yaitu:  
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1. Akuntabilitas, yang menyatakan sebagian besar efektivitas 
pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang 
memerintah;  

2. Legitimasi, yang berkaitan dengan hak negara untuk 
menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan 
seberapa jauh kekuasaan ini dianggap sah untuk 
diterapkan; dan  

3. Transparansi, yang didasarkan pada adanya mekanisme 
untuk menjamin akses kepada pengambilan keputusan 
(Kupper & Kuper, 2000: 417). 

 
Asian Development Bank (ADB) sendiri menegaskan adanya 

konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 (empat) 
pilar, yaitu:  

1. Accountability,  
2. Transparency,  
3. Predictability, and  
4. Participation (Loina, 2003: 8). 

 
Sejalan dengan itu, Bappenas (dalam Loina, 2003: 8) 

menegaskan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) prinsip utama yang 
melandasi good governance, yaitu: 

1. Akuntabilitas,  
2. Transparansi, dan  
3. Partisipasi masyarakat. 

 
Akuntabilitas merupakan persyaratan untuk melaporkan 

kinerja yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah 
disepakati sebelumnya kepada jenjang otoritas yang berada 
langsung di atasnya. Salah satu cara untuk memahami 
akuntabilitas adalah dengan melihat garis kewenangan dan 
tanggung jawab (IASTP, 2004: 2). 

 
Model pemerintahan yang bertanggung jawab juga terkait 

dengan rangkaian akuntabilitas sebagai berikut: Pegawai 
Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri-menteri terkait; 
Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Kabinet; Kabinet 
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bertanggung jawab kepada Parlemen dan Parlemen bertanggung 
jawab kepada rakyat, yaitu para pemilih. Apabila difokuskan 
kepada hasil yang dicapai dan budaya kinerja administrasi, maka 
pejabat publik 1) bertanggung jawab atas penggunaan biayanya 
yang ada; 2) harus mencapai target dan hasil tertentu dan  
3) kinerja pejabat publik akan diukur dan dilaporkan sesuai dengan 
indikator kinerja yang telah disepakati (IASTP, 2004: 17). 

 
Pada hakikatnya ada 3 (tiga) prinsip utama dari 

akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut adalah:  
1. Akuntabilitas merupakan garis kewenangan dan tanggung 

jawab atas tindakan yang diambil;  
2. Akuntabilitas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh 

rakyat untuk mengetahui bagaimana uang publik digunakan 
untuk kepentingan masyarakat; dan  

3. Akuntabilitas juga akan memastikan apakah pejabat publik 
yang dipilih bertanggung jawab kepada rakyat atas 
keputusan-keputusan dan cara mereka menerapkan 
kebijakan dan program (IASTP, 2004: 18).  

 
Salah satu wujud dari good governance adalah adanya 

partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
antara lain ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah itu 
sendiri. Ditinjau dari segi organisasi, pemerintahan daerah 
merupakan organisasi yang bersistem terbuka (open system). 
Organisasi pemerintahan seperti ini ditandai oleh adanya impor 
energi (import of energy) dari lingkungannya agar dapat berfungsi 
dengan sebaik-baiknya. 

 
Pemerintah Daerah di Indonesia dalam banyak hal 

mengandalkan Pemerintah Pusat sebagai “sumber energinya” baik 
yang berupa dana maupun berupa personil, sehingga melahirkan 
ketergantungan yang ekstrim terhadap Pemerintah Pusat. 
Akibatnya, di satu sisi prinsip Negara Kesatuan yang 
didesentralisasikan tidak dapat terwujud dan di sisi lain tidak 
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mendidik daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri khususnya dalam memberikan pelayanan 
publik yang berkualitas. 

 
Kondisi tersebut dapat diatasi dengan cara, antara lain 

melibatkan masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, partisipasi 
masyarakat difungsikan sebagai substitusi energi Pemerintah Pusat 
dan sebagai sumber energi alternatif bagi daerah. Dengan 
demikian, Pemerintah Daerah tidak hanya melepaskan 
ketergantungannya pada pusat tapi juga dapat mengoptimalkan 
fungsinya dalam memberikan kualitas pelayanan yang tinggi pada 
masyarakat. 

 
Selain prinsip akuntabilitas dan partisipasi, prinsip 

transparansi juga merupakan aspek yang sangat krusial dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi adalah 
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 
pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 
Transparansi pada hakikatnya menekankan adanya kebijakan 
terbuka bagi pengawasan. Misalnya, setiap informasi mengenai 
aspek kebijakan Pemerintah dapat dijangkau oleh publik.  
Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan 
politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada 
preferensi publik (Anonimus, 2002: 18). 

 
Prinsip transparansi pada dasarnya memiliki 2 (dua) aspek, 

Pertama, komunikasi publik Pemerintah. Kedua, hak masyarakat 
terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan 
jika Pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. 
Manajemen kinerja yang baik adalah awal dari transparansi 
(Anonimus, 2002: 60). 

 
Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari 

Pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi 
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maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang 
dengan kebutuhan kerahasiaan lembaga maupun informasi-
informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena 
pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah yang besar, maka 
dibutuhkan petugas informasi profesional dan bukan untuk dalih 
atas keputusan Pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-
keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan dari 
setiap kebijakan tersebut. 

 
Peran media juga sangat penting bagi transparansi 

Pemerintah, baik sebagai kesempatan berkomunikasi pada publik 
maupun dalam menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga 
sebagai “watchdog” atas berbagai aksi Pemerintah dan perilaku 
menyimpang dari aparat birokrat. Jelas media tidak akan dapat 
melakukan tugasnya secara optimal tanpa adanya kebebasan pers, 
bebas dari intervensi Pemerintah maupun pengaruh kepentingan 
politik dan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya 
kontrol yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media 
massa. Oleh karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus 
diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang 
jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang 
seharusnya mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut 
diberikan. 

 
Oleh sebab itu, dengan pelaksanaan “good governance” jika 

Pemerintah secara serius menjadikan prinsip tersebut sebagai 
paradigma yang dimiliki oleh aparatur Pemerintah niscaya “upaya 
membangun Pemerintah yang bersih dan berwibawa akan 
terwujud”. Bahkan dengan prinsip good governance lebih 
mendorong proses “demokratisasi” terhadap masyarakat seiring 
dengan pertumbuhan tingkat pendidikan dan ekonominya. Dengan 
demikian pada gilirannya menuju pada titik hubungan bersifat 
saling mempengaruhi bahwa dengan pemerintahan yang 
demokratis maka akan lebih mendorong tumbuhnya pada sistem 
politik yang demokratis pula (Istianto, 2011: 104). 
 




