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BAB V 
P E N U T U P 

 
 

1. Pemerintahan 

ecara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai 
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan 
menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah 

tertentu. 
 

Setiap pemerintahan mempunyai tujuannya masing-
masing. Ndraha berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan 
melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan 
lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses 
interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:  

1) meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan 
(membentuk) sumber daya baru sebagai peran SubKultur 
Ekonomi (SKE);  

2) mengontrol SKE, memberdayakan, dan meredistribusikan 
nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk 
oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub 
Kultur Kekuasaan (SKK);  

3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP).  
 

Jika tujuan tersebut tercapai, pemerintahan (governance) 
berkualifikasi baik (sehat, good) (Ndraha, 2008: 6-7). 

 
Tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi 

pemerintahan. Ryas Rasyid berpendapat bahwa pemerintahan 
mengembangkan 3 (tiga) fungsi hakiki, yaitu pelayanan, 
pemberdayaan, dan pembangunan (service, empowerment, 
development) (Rasyid, 1999 dalam Sumaryadi, 2010: 22). Namun 
secara umum, dapat dikatakan bahwa Pemerintah memiliki fungsi 
pelayanan, yaitu sebagai penyedia (provider) jasa publik yang tidak 

S
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diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi 
(Ndraha, 2003 dalam Sumaryadi, 2010: 22). 

 
Van Vollenhoven (1934) dalam bukunya Staatsrecht 

Ovezee, (dalam Salam, 2002: 33), Pemerintah dibagi menjadi 4 
(empat) fungsi, yaitu:  

1. Fungsi besstur atau pemerintahan dalam arti sempit;  
2. Fungsi preventive rechtszorg (pencegahan timbulnya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum 
dalam usahanya untuk  memelihara tata tertib masyarakat);  

3. Fungsi peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan 
di dalam negara; dan  

4. Fungsi regeling yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-
peraturan umum dalam negara. 
 
Sehingga dapat penulis simpulkan, bahwa pada dasarnya 

fungsi pemerintahan bertujuan terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat yaitu jika ketertiban, keadilan dan keamanan  
di masyarakat bisa benar-benar terjadi. 

 
Asas adalah dasar sesuatu, jadi asas pemerintahan adalah 

bahasan tentang dasar dari pemerintahan itu sendiri, ada 
beberapa asas pemerintahan yang digolongkan antara lain sebagai 
berikut: 

1. Asas Pemerintahan Umum, meliputi: Asas Vrij Bestuur, Asas 
Freies Ermessen, Asas Aktif, Asas Etis, Asas Historis, Asas 
Otomatis, dan Asas Detournement de Pouvoir. 

2. Asas Pemerintah Daerah, meliputi: Asas Desentralisasi, Asas 
Dekonsentrasi, dan Asas Tugas Pembantuan. 

3. Asas Pemerintahan Negara Indonesia, meliputi: Asas 
Kekeluargaan, Asas Negara Hukum, dan Asas Kedaulatan 
Rakyat. 

4. Asas Pemerintahan yang Baik dan Benar, meliputi: 
Zulverheid van Oogmerk, Zorgvuldigheid, Rechzekerheid, 
Fair PIay, dan Evenwichtigheid. 
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Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang 
menganut sistem desentralisasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa 
sistem pemerintahan di Indonesia dikenal adanya “Pemerintah 
Pusat” dan “Pemerintah Daerah”. 

 
Negara kesatuan yang terdesentralisasi, di samping 

Pemerintah Pusat terdapat pemerintahan subnasional yakni 
Pemerintah Daerah yang keduanya mempunyai tugas utama 
melaksanakan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pemikiran 
Roth, yang menyatakan bahwa “…that are generally considered the 
responsilibility of government whether central, regional or local" 
(Roth, 1987: 1). 

 
Untuk melaksanakan tugas pelayanan publik perlu adanya 

ketegasan pembagian kewenangan dalam memberikan pelayanan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemilihan 
kewenangan yang dilakukan berpengaruh pada penyediaan barang 
dan jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

 
Melalui desentralisasi diharapkan dapat diwujudkan 

program-program Pemerintah yang berorientasi kepada 
kebutuhan pelanggan, masyarakat dan organisasi-organisasi 
lembaga non Pemerintah. Melalui pendekatan ini kualitas 
pelayanan publik dapat ditingkatkan secara efisien dan efektif. 
Lebih lanjut Osborne dan Gaebler mengemukakan bahwa 
desentralisasi pemerintahan memberikan manfaat antara lain: 

1. Dapat cepat tanggap terhadap keinginan masyarakat dan 
perubahan lingkungan,  

2. Lebih inovatif, dan  
3. Meningkatkan komitmen dan moral pegawai serta 

produktivitas kerja (Osborne and Gaebler, 1996: 10).  
 

Namun demikian, pemerintahan daerah (otonomi daerah) 
juga berdampak terhadap peran dan wewenang Pemerintah Pusat. 
Pemerintah Pusat akan lebih banyak berorientasi pada tugas-tugas 
membuat kebijakan yang bersifat nasional dan strategis yang tidak 
dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemikiran yang 
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demikian sejalan dengan usaha mewujudkan catalytic government 
yang berarti Pemerintah lebih banyak bertugas dan berfungsi 
sebagai steering rather than rowing. 

 
Pemerintah Daerah menghadapi masalah dalam 

menjalankan fungsinya. Ada beberapa kelemahan yang 
menyebabkan Pemda kurang mampu mengakomodasikan fungsi-
fungsinya secara efektif dan efisien antara lain: 

1. Areal Pemda tidak sesuai dengan pola kehidupan dan mata 
pencaharian warganya, kesenjangan ini akan semakin 
melebar akibat perubahan yang cepat dari aspek sosial, 
ekonomi dan teknologi; 

2. Pelayanan-pelayanan yang seyogyanya dilakukan oleh satu 
Pemda, namun terfragmentasi ke dalam berbagai Pemda; 

3. Banyak Pemda yang sangat kecil baik dari segi ukuran 
maupun pendapatan daerah, sehingga tidak mampu untuk 
mempekerjakan tenaga-tenaga profesional dan tidak 
mampu mengadakan peralatan teknis akibatnya tugas-
tugas tidak terlaksana secara efektif dan efisien (Suwandi, 
2003: 4). 
 
Desentralisasi merupakan salah satu new strategy kita 

untuk menghadapi era new game yang penuh dengan new rules  
di millenium ketiga. Dengan desentralisasi tersebut diharapkan 
akan mampu menghasilkan pemerintahan daerah otonom yang 
efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara 
berkesinambungan. Arahan seperti ini adalah keharusan karena 
dengan model pemerintahan daerah seperti inilah pembangunan 
bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat 
dilaksanakan. Di sisi yang lain, kebijakan desentralisasi itu akan 
menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan 
serta dalam menentukan cara-caranya sendiri untuk meningkatkan 
taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang 
dihadapi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk 
meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah Daerah 
perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang 
selama ini dijalankan (bureaucracy reengineering). Hal tersebut 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 197

karena pada saat ini dan di masa yang akan datang Pemerintah 
(pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik 
yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal 
masyarakat. 

 
Dari sisi eksternal, Pemerintah akan menghadapi globalisasi 

yang sarat dengan persaingan dan liberalisasi arus informasi, 
investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, 
Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang cerdas (knowledge 
based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya 
(demanding community). Shah meramalkan bahwa pada era 
seperti ini, ketika globalization cascade sudah semakin meluas, 
Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) akan semakin 
kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada 
perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi 
keuangan. Di masa depan, negara menjadi terlalu besar untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu 
kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat (Mardiasmo, 2002: 11). 

 
 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia maka 
peran daerah menjadi lebih besar dan luas, hal ini 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). 

 
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 melalui proses yang cukup 
komprehensif dan terpadu baik dari aspek pendekatan formal 
kelembagaan dan pendekatan human relation. 

 
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:  

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). 

 
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). 
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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 
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. 
 
 
3. Pelayanan Publik 

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik 
yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering 
tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan 
publik yang terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, 
lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi 
karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 
“melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya 
dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan 
dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani” ke pengertian 
yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada 
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masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat 
terhadap negara (Syafiie, dkk, 1999: v), meskipun negara berdiri 
sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 
mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah 
memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. 

 
Wasistiono mengemukakan bahwa tugas pokok Pemerintah 

yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada 
publik/masyarakat. Oleh karena itu, organisasi Pemerintah sering 
pula disebut sebagai “Pelayan Publik” (public servant). Dalam 
kenyataannya masih banyak aparat Pemerintah belum menyadari 
arti pentingnya pelayanan publik. Meskipun telah banyak dilakukan 
pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) teknis maupun pendidikan 
jangka panjang untuk aparatur Pemerintah tetapi seringkali lebih 
menekankan pada aspek administrasi kepemimpinan dan sedikit 
substansi keilmuan (Wasistiono, 2003: 15). 

 
Ada 6 (enam) alasan mengapa Pemerintah harus 

memahami dan commited terhadap pentingnya manajemen 
pelayanan publik, yaitu: 

1) Instansi Pemerintah pada umumnya menyelenggarakan 
kegiatan yang bersifat monopoli sehingga tidak terdapat 
iklim kompetisi di dalamnya. Pada hal tanpa kompetisi tidak 
akan tercipta efisiensi dan peningkatan kualitas; 

2) Dalam menjalankan kegiatannya, aparatur Pemerintah 
lebih mengandalkan kewenangan daripada kekuatan pasar 
ataupun kebutuhan konsumen;  

3) Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan 
suatu instansi Pemerintah, baik akuntabilitas vertikal ke 
bawah, ke samping maupun ke atas. Hal ini disebabkan 
karena belum adanya tolak ukur kinerja setiap instansi 
Pemerintah yang dibakukan secara nasional berdasarkan 
standar yang dapat diterima secara umum; 

4) Dalam aktivitasnya, aparat Pemerintah seringkali terjebak 
pada pandangan “etic”, yakni mengutamakan  pandangan 
dan keinginan mereka sendiri (birokrasi) daripada 
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pandangan “emic” yakni pandangan dari mereka yang 
menerima jasa layanan Pemerintah;  

5) Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara maupun sebagai konsumen masih 
relatif rendah, sehingga mereka cenderung menerima 
begitu saja layanan yang diberikan oleh instansi 
Pemerintah. Terlebih lagi, apabila layanan yang diberikan 
bersifat cuma-cuma;   

6) Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak demokratis dan 
cenderung represif seperti yang selama ini dipraktekkan, 
selalu berupaya menekan adanya kontrol sosial dari 
masyarakat (Wasistiono, 2003: 16). 
 
Ada 10 (sepuluh) atribut yang digunakan untuk melakukan 

evaluasi kualitas layanan, yaitu:  
1) Ketepatan waktu layanan;  
2) Akurasi layanan;  
3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan;  
4) Tanggung jawab;  
5) Kelengkapan;  
6) Kemudahan mendapat layanan;  
7) Variasi model layanan;  
8) Kenyamanan;  
9) Atribut pendukung; dan  
10) Layanan Pribadi. 

 
Parasuraman mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan 

pengguna layanan dapat diidentifikasi melalui 5 (lima) dimensi 
kualitas layanan, yaitu: 

1. Aspek tangible; kualitas pelayanan yang berupa tampilan 
fisik perkantoran, 

2. Aspek reliability; kemampuan untuk mewujudkan janji, 
3. Aspek responsiveness; ketanggapan dalam memberikan 

layanan, 
4. Aspek assurance; kemampuan untuk memberikan jaminan, 
5. Aspek empathy; kemampuan memahami kebutuhan 

pelanggan (Savas, 1987: 41-50). 
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Implementasi konsep pelayanan berkualitas tersebut 
memberikan beberapa manfaat utama, yaitu (Istianto, 2011: 121): 

1. Meningkatnya indeks kepuasan kualitas (quality satisfaction 
index) yang diukur dengan ukuran apa pun, 

2. Meningkatnya produktivitas dan efisiensi, 
3. Meningkatnya moral dan semangat karyawan, 
4. Meningkatnya kepuasan pelanggan. 

 
 
4. Birokrasi Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan 

Publik di Indonesia 

 
Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan 

kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern 
dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat 
tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan 
pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat 
banyak. 

 
Birokrasi Pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada 

peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanannya. 
Prosedur yang jelas dan transparan penting tidak hanya bagi 
birokrasi tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan 
dari birokrasi. Tanpa adanya aturan permainan yang jelas, birokrasi 
tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi lain, 
aturan permainan yang jelas itu juga dapat melindungi masyarakat 
dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang. 

 
Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai 

unsur pembaru harus memiliki kemampuan untuk mendesain 
strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaruan dan 
pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu 
rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga 
kemampuannya untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi 
yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya. 
Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 203

timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian 
dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana. 
Faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi terutama 
jika tipe dan struktur organisasi yang digunakan tidak tepat. Tipe 
organisasi yang biasanya digunakan dalam lingkungan 
pemerintahan ialah dalam bentuk piramidal di mana terdapat 
sejumlah lapisan kewenangan yang pada umumnya berakibat pada 
lambatnya proses pengambilan keputusan, dengan demikian sering 
terjadi pemborosan waktu. Struktur piramidal ini seyogianya 
ditinggalkan dan menggunakan struktur fungsional yang lebih 
datar, seperti yang dilakukan oleh organisasi swasta. 

 
Bentuk hierarki piramidal telah ketinggalan dari realita 

zaman sekarang, oleh karena itu jika birokrasi ingin selalu survive, 
birokrasi harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 
selalu berubah. Organisasi masa depan tidak hanya menempatkan 
diri pada koherensi internal dan pemusatan kekuasaan, tetapi juga 
memusatkan pada interaksi eksternal dan interaksi sosial yang 
berhubungan dengannya. Dengan demikian, perlu adanya 
reformasi dalam birokrasi Pemerintah antara lain berusaha 
mengubah sikap keterbukaan para pelakunya. Adalah hampir tidak 
mungkin melakukan perubahan dan pembaruan prosedur dan 
aliran kerja menjadi lancar, melakukan pembaruan pelayanan 
kepada masyarakat agar hasil lebih responsif dan melakukan 
perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing, tetapi 
menghalangi orang-orangnya untuk berkembang. 

 
Birokrasi yang tertutup dan centralized menghasilkan 

kelangkaan keterbukaan di dalamnya, oleh karena itu dalam upaya 
mereformasi birokrasi Pemerintah yang paling mendasar ialah 
bagaimana bisa mengubah mindset dan perilaku dari para pelaku 
birokrasi publik (Thoha, 2003: 5). Prosedur kerja yang tidak jelas 
atau rumit dapat menjadi sumber inefisiensi. Prosedur demikian 
tidak hanya berakibat pada sulitnya melakukan koordinasi, tetapi 
juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas, misalnya, karena tidak adanya uraian pekerjaan 
dan analisis pekerjaan di samping prosedur yang adakalanya 



Penutup…. 204

berbelit-belit padahal dapat dibuat sederhana, dengan demikian 
maka diperlukan penyederhanaan pekerjaan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas sehingga efisiensi dapat tercapai.  

 
Dalam lingkungan pemerintahan perlu ditingkatkan 

profesionalisme dan pengetahuan serta keterampilan yang 
spesifik, antara lain melalui pendidikan dan latihan sebagai 
instrumen pemutakhiran. Profesionalisme di sini adalah keadaan 
dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang 
tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah 
dipahami dan diikuti oleh para clientele. Oleh karena itu, 
diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk tugas 
dengan segala implikasinya dan keterampilan yang memungkinkan 
para tenaga pelaksana bekerja dengan baik karena dikuasainya 
berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas pekerjaan. 
Di dalam usaha pembangunan dikehendaki suatu orientasi dan 
kemampuan untuk melaksanakan tugas baru Pemerintah, dan  
di dalam perombakan serta penyempurnaan administrasi harus 
pula memuat berbagai penyempurnaan dalam orientasi maupun 
administrasi kepegawaian, untuk tujuan ini adalah membina suatu 
sistem karir pegawai yang didasarkan atas prestasi dan 
kemampuan kerja. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk 
memperluas sumber kepegawaian dengan keahlian yang 
diperlukan dalam tugas-tugas Pemerintah. Dalam hal ini 
dibutuhkan tenaga yang terlatih dan kompeten untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Peranan birokrasi 
Pemerintah harus dapat menempatkan diri sebagai entrepreneur 
langsung dalam proses pembangunan, dengan demikian 
membutuhkan dengan sendirinya adanya sifat entrepreneur dalam 
kepegawaian. Birokrasi Pemerintah sebagai entrepreneur 
memerankan diri sebagai pendorong, pengarah, dan berusaha 
menggairahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, perlu kiranya 
dikembangkan orientasi pelayanan yang dapat merangsang 
kegairahan tersebut, di mana aparatur birokrasi sebagai public 
servant. 
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Tidak kurang penting adalah perlunya perubahan orientasi 
yang legalistis dan terikat pada formalisme berubah ke arah sikap 
pemecahan masalah. Dengan demikian, adanya perubahan 
peranan birokrasi Pemerintah sebagai penggerak pembangunan. 
Kepatuhan aparatur birokrasi Pemerintah kepada hal yang bersifat 
legalistik bukanlah kepatuhan yang bersifat seperti robot, tetapi 
bersifat situasional dan penuh dengan dinamika, berarti di sini 
diperlukan kreativitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas 
pekerjaan. Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi 
apabila terdapat iklim yang mendorong para anggota birokrasi 
Pemerintah mencari ide-ide dan konsep baru serta 
menerapkannya secara inovatif, terdapat kesediaan pimpinan 
untuk memberdayakan para bawahannya antara lain melalui 
partisipasi para bawahannya tersebut untuk mengambil keputusan 
yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan tugasnya, 
karirnya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di tempat 
pekerjaan. Dengan demikian, para pelaksana berprakarsa dalam 
pelaksanaan tugas dan tidak hanya bersifat menunggu perintah 
atau instruksi, baru bergerak melaksanakan tugas. 

 
Birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para 

birokrat harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat. 
Kekuasaan yang selama ini berada pada tangan birokrat haruslah 
beralih lokusnya pada masyarakat, karena segala sesuatu yang 
menjadi dan dibuat kebijakan oleh para birokrat bersumber dari 
aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, yang tidak kalah 
pentingnya bagi masyarakat adalah para birokrat sadar di mana dia 
harus bertindak dan bersikap dengan mempergunakan wibawa 
dan kekuasaan negara, serta bilamana dia harus bersikap sebagai 
pelayan dan abdi masyarakat, yang tidak boleh menunjukkan sikap 
hanya main kekuatan dan kuasa (Sinambela, 2010: 69). 

 
Sorensen (1993: 224-243) mengemukakan bahwa 

setidaknya ada 6 (enam) faktor yang dapat dijadikan hypothesis 
mengapa birokrasi memiliki ketidakefisienan dalam melaksanakan 
pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan negara, yakni: 
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1. tiadanya iklim kompetisi dalam model bekerjanya birokrasi 
(lack of producer competition), 

2. sumber pendapatan yang bukan dari usaha organisasi 
sendiri (lack of a firm budget constrain), 

3. tiadanya ukuran kinerja (lack of performance 
measurement), 

4. tiadanya insentif (lack of incentives), 
5. tiadanya tantangan administratif kepada pejabat birokrasi 

secara personal (lack of administrative contraint), dan 
6. tiadanya kepemimpinan yang aktif (lack of active 

leadership). 
 

Dalam hubungan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, 
dewasa ini dalam kaitan penyelenggaraan kewenangan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian urutan pemerintahan antara Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya 
untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatur dalam PPRI     
No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dimana 
untuk masing-masing ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut 
oleh daerah ditetapkan dalam PERDA yang bersangkutan. 

 
Dalam hubungan implementasi pelaksanaan pelayanan 

publik, maka dengan UU No. 25 Tahun 2009 telah diatur mengenai 
pelayanan publik, yang secara teknis mempedomani Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Otonomi Negara & Reformasi Birokrasi 
sebagai acuan dan panduan bagi segenap lembaga, 
badan/penyelenggara pemerintahan, baik di Pusat maupun 
Instansi Pemerintahan di Daerah. 

 
Dari berbagai literatur dan peraturan yang berkenaan 

dengan Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik 
Indonesia, maka dewasa ini yang menjadi focus bagi Pemerintah 
Daerah adalah meningkatkan upaya penyelenggaraan 
pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan di 
berbagai sektor dan tugas-tugas pelayanan publik di daerah sesuai 
tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan yang telah ditetapkan 
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oleh Pemerintah. Dilain pihak dalam kaitan pelaksanaan pelayanan 
kepada publik tetap berpedoman kepada UU dan peraturan yang 
terkait. Dengan demikian diharapkan terwujudnya penye-
lenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dengan 
prinsip-prinsip transparan dan akuntabel, dengan mewarnai etika 
kebijakan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya khususnya kepada masyarakat masing-masing 
daerah otonomi yang bersangkutan. 




