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Bagian 01
KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

Kepemimpinan adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam 

berorganisasi. Kepemimpinan adalah proses  untuk mempengaruhi 

orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi 

tertentu. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan aktivitas untuk 

mempengaruhi orang lain dalam usaha mencapai tujuan kelompok 

secara bersama dan juga merupakan suatu tindakan dimana pemimpin 

dapat mengarhkan dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. 

Menurut “Early Michigan Studies on Leadership Styles”, terdapat 

beberapa gaya kepemimpinan dan produktivitas. Sementara itu studi 

pada Ohio State Leadership, melihat pada dimensi kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi pengikut-pengikutnya yang menyangkut penggunaan 

kekuasaan dan diterimanya pemimpin oleh para pengikutnya. Selain 

itu, kepemimpinan juga merupakan proses dimana seseorang berusaha 

untuk dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. 

Kepemimpinan itu dapat terjadi apabila seseorang dapat mempengaruhi 

pengikutnya untuk dapat menerima permintaannya tanpa adanya 

penggunaan kekuatan, serta dapat memberikan motivasi pada orang 

lain. 
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A. Konsep Dasar Kepemimpinan

Pada sebuah penelitian di Universitas Michigan, dijelaskan bahwa 

penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan ini mencoba untuk 

mengidentifikasi	 perbedaan	 perilaku	 antara	 pemimpin	 yang	 efektif	

dengan	pemimpin	yang	tidak	efektif.	Peneliti	dalam	hal	ini	menemukan	

adanya dua gaya kepemimpinan yang berbeda, dimana peneliti tersebut 

menyimpulkan	bahwa	pemimpin	yang	efektif,	 	yaitu:	(1)	cenderung	

memiliki hubungan  yang mendukung atau yang berpusat pada 

karyawan	dengan	karyawan	lainnya,	(2)	selalu	menggunakan	metode	

supervisi	 kelompok	 dan	 bukan	 individual,	 serta,	 (3)	menggunakan	

tujuan kinerja yang tinggi. 

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh peneliti pada universitas 

negara bagian Ohio menyimpulkan bahwa hanya ada dua 

dimensi independen dari perilaku pemimpin, yaitu pertimbangan 

(consideration) dan struktur yang mengawali (initiating structure). 

Pada dimensi consideration, perilaku pemimpin sangat berkaitan 

dengan	menciptakan	saling	menghormati,	saling	percaya	dan	berfokus	

pada keprihatinan akan kebutuhan serta keinginan anggota kelompok. 

Sementara itu, initiating structure merupakan perilaku pemimpin yang 

mengorganisasi	dan	mengidentifikasikan	pada	apa	yang	seharusnya	

dilakukan oleh para anggota kelompok untuk memaksimalkan output.

Handbook of leadership	dalam	definisinya	yang	berkaitan	dengan	

kepemimpinan, dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu 

interaksi antara anggota dalam suatu kelompok. Kepemimpinan dapat 

terjadi apabila seseorang dapat mempengaruhi pengikutnya untuk 

menerima permintaannya tanpa adanya penggunaan kekuatan. Hal 

ini dapat dilihat pada model kepemimpinan yang digambarkan oleh 

Gary	A.Yukl	(1989),	dimana	ia	memasukkan	jalur-jalur	berbagai	sifat,	

gaya	perilaku,	dan	situasi	yang	teridentifikasi	dalam	melacak	bangun	

kepemimpinan. Selain itu, dalam kepemimpinan model Yukl ini 

terlihat bahwa seorang pemimpin dapat membuat suatu perbedaan 

faktor-faktor	hasil	akhir	yang	berupa	prestasi,	pencapaian	tujuan,	dan	
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pertumbuhan serta perkembangan individu. Hal ini dapat terlihat pada 

kepemimpinan	Model	Yukl,	dibawah	ini:	

Kepemimpinan Model Yulk

Kekuatan Pemimpin

Kekuatan ahli

Kekuatan acuan

Kekuatan hukum

Kekuatan imbalan

Kekuatan ke atas

Kekuatan lateral

Variabel Situasi Luar

Teknologi dan ciri-ciri tugas

Lingkup	dari	otoritas	formal

Pembatasan hukum-politik 

Kekuatan lingkungan

Kebutuhan Nilai, 

kepribadian, bawahan

Sifat	&	

Ketrampilan 

Pemimpin

Motivasi 

manajerial

Percaya diri 

Tingkat Energi

Kematangan 

Emosional

Keterampilan 

Teknis

Keterampilan 

hubungan antar 

manusia

Kemampuan 

konseptual

Atribut	fisik

Perilaku 

Pemimpin

Perilaku 

berorientasi pada 

tugas

Perilaku 

mempertahankan 

kelompok 

usaha untuk 

mempengaruhi 

bawahan 

Perilaku yang 

mewakili

Variabel yang 

mengganggu

Usaha dan 

komitmen 

bawahan

Keterampilan 

peranan tugas 

Organisasi bawahan

Kekompakan 

&	Kerjasama	

kelompok

Kejelasan peranan 

bawahan

Hubunga 

pemimpin 

bawahan

Jasa	&	Sumber	

yang mendukung

Variabel Hasil 

Akhir

Kinerja Kelompok

Pencapaian tujuan

Kemampuan 

kelompok

Kesehatan dan 

perkembangan 

psikologis 

anggota

Model	Kepemimpinan	(diadopsi	dari	Gary	A.	Yukl,	1989	)
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Lebih jauh, hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, teori 

kepemimpinan situasional (Situational Leadership Theory) yang 

dikembangkan	oleh	Paul	Harsey	dan	Kenneth	Blanchard	(1996)	dalam	

bukunya yang berjudul “Management of Organizational Behaviour” 

dijelaskan	 bahwa	 perilaku	 pemimpin	 yang	 efektif	 tergantung	 pada	

tingkat kesiapan (readiness) para pengikut dari seorang pemimpin. 

Kesiapan	dalam	hal	 ini	didefinisikan	sebagai	 sejauhmana	seseorang	

pengikut memiliki kemampuan dan kesediaan (willingness) untuk 

menyelesaikan suatu tugas. 

Kesediaan (willingness) adalah merupakan suatu kombinasi 

dari kepercayaan diri, komitmen dan motivasi. Harsey dan Blanchard 

menggabungkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas-tugas 

seperti memberikan instruksi yang berorientasi pada hubungan dengan 

anggotanya. 

Adapun konsep dasar model kepemimpinan situasional yang 

dikembangkan	 oleh	 Harsey	 dan	 Blanchard,	 adalah:	 (1)	 kadar	

bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin (perilaku 

tugas);	 (2)	 kadar	 dukungan	 sosio	 emosional	 yang	 disediakan	 oleh	

pemimpin (perilaku hubungan);	(3)	tingkat	kesiapan	atau	kematangan	

yang	diperlihatkan	oleh	anggota	dalam	melaksanakan	tugas	dan	fungsi	

mereka	dalam	mencapai	tujuan	tertentu	(Veithzal	Rivai,	2003).	

Konsep ini menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan 

yang	 efektif	 dengan	 tingkat	 kematangan	 anggota	 kelompok	 dan	

pengikutnya. Teori ini juga menekankan hubungan pemimpin dengan 

anggota	sehingga	tercipta	kepemimpinan	yang	efektif,	karena	anggota	

dapat menentukan keanggotaan pribadi yang dimiliki pemimpin.

B. Pendekatan Kepemimpinan berdasarkan Karakteristik

Banyak literatur yang membahas mengenai kepemimpinan, baik 

dilihat dari sisi gaya kepemimpinan, aktivitas, dan kecakapan dari 

pemimpin yang berhasil. Dalam sebuah artikel kepemimpinan yang 

ditulis oleh Warren Bennis yang berjudul “The End of Leadership” 

(Luthans,		2006),	dijelaskan	bahwa	kepemimpinan	yang	efektif	tidak	
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dapat	tercapai	tanpa	inklusi	penuh,	inisiatif,	dan	kerjasama.	Dengan	

kata lain, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat tanpa 

ada pengikutnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pernyataan yang 

diungkapkan	oleh	Barry	Posner	yang	dikutip	oleh	Luthans	(2006)	bahwa:

Dimasa lalu, dunia bisnis percaya bahwa seseorang pemimpin 

seperti layaknya kapten kapal: berwibawa dan tenang. Dan 

seorang pemimpin adalah seorang manusia. Mereka juga yang 

tentunya membutuhkan ”sentuhan”, membutuhkan empati, dan 

mereka perlu berada ditengah-tengah bawahannya. Seorang 

pemimpin seharusnya menjadi bagian dari “apa yang terjadi, 

bukan terpisah dari “apa yang terjadi.”

Meskipun ada ketidaksesuaian dalam berbagai pendekatan 

tradisional terhadap teori dan prakatik kepemimpinan, namun 

sejarah yang menunjukkan bahwa perbedaan antara keberhasilan 

dan kegagalan; kesemua hal tersebut tentunya erat kaitannya 

dengan kepemimpinan. Adapun salah satu indikator dan prediktor 

kepemimpinan sejati yang terpercaya adalah kemampuan pribadi 

seseorang dalam menemukan makna tentang hal-hal yang telah 

terjadi pada masa yang lalu, dan hal ini tentunya lebih merupakan 

pembentukan pemimpin yang handal. Dalam gaya kepemimpinan 

yang	berorientasi	pada	tugas	ditandai	oleh	beberapa	hal	(Sutanto,	dkk.	

2000),		sebagai	berikut:

•	 Pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahan

•	 Pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap 
bawahan

•	 Pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus 
dilaksanakan sesuai dengan keinginannya, dan 

•	 Pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada 
pembinaan dan pengembangan bawahan.

Karena itu kepemimpinan lebih merupakan suatu kegiatan 

mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan 
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tertentu yang diinginkan. Sehingga kepemimpinan dapat terlaksana 

pemimpin dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk dapat 

bekerjasama untuk mencapai segala apa yang menjadi tujuan-tujuan 

organisasi. 

Dengan	demikian,	fungsi	pemimpin	dalam	suatu	organisasi	tidak	

dapat	 dibantah	merupakan	 suatu	 fungsi	 yang	 sangat	 penting	 bagi	

keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Karena itu, 

gaya kepemimpinan yang diharapkan tentunya tidak terlepas dari 

beberapa	hal	sebagai	berikut:

•	 Pemimpin lebih memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan 
kepada bawahan

•	 Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan

•	 Pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya dan kerja sama, 
saling menghormati di antara sesama anggota kelompok.

Dengan demikian, berbicara kepemimpinan, tentunya kita tidak 

terlepas dari  kepemimpinan tradisional yang merupakan sebuah 

studi kepemimpinan yang hebat yang diteliti oleh beberapa pakar 

kepemimpinan yang berasal dari, Iowa, Ohio State, dan Michigan 

adalah merupakan tiga studi penting dalam sejarah kepemimpinan. 

Ketiga studi tersebut berpandangan bahwa seorang pemimpin 

dilahirkan, bukan dibentuk. Karena itu, kepemimpinan model ini 

dikatakan sebagai kepemimpinan orang hebat (the great man), yang 

mengimplikasikan bahwa seseorang dilahirkan dengan ciri-ciri tertentu 

yang mendukungnya untuk dapat bertahan terhadap situasi atau 

periode sejarah apapun untuk menjadi seorang pemimpin. 

Keefektifan	 kepemimpinan	 tentunya	 dapat	 terlaksana	 apabila	

anggota kelompok organisasi memiliki motivasi yang besar untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dan mereka sepakat dengan 

pemimpin atas cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi 

yang diharapkan. Namun kekuasaan pemimpin ’the great man’ dalam 

hal	kepemimpinan	dikatakan	penting,	menurut	Wexley,	dkk.	(2005)	

apabila para bawahannya tidak memiliki motivasi tinggi, atau mereka 

sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi tetapi tidak sepakat dengan 
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pemimpin atas cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.  

Hal ini dapat dilihat dari tiga doamain penting yang terkait dengan 

kepemimpinan seseorang berdasarkan hubungan yang dirangkum 

Luthans	(2006)	dari	Green	&	Uhl-Bien	(1995),	sebagai	berikut:	

Tabel Domain Kepemimpinan 

berdasarkan Pemimpin, Pengikut dan hubungan

Berdasarkan 
Pemimpin

Berdasarkan 
Pengikut

Berdasarkan 
Hubungan

Apa itu 
Kepemimpinan?

Perilaku yang tepat 
dari seseorang dalam 
peranannya sebagai 

pemimpin

Kemampuan dan 
motivasi untuk 

mengelola kinerja 
seseorang

Kepercayaan, repek, 
dan kewajiban 

timbal balik yang 
membangkitkan 

pengaruh di antara 
pihak yang terlibat

Perilaku yang 
mencerminkan 
kepemimpinan

Membangun dan 
mengkomunikasikan 
visi; menginspirasi, 

membangkitkan 
percaya diri

Memberdayakan, 
coaching, 

memfasilitasi,	
menyerahkan kendali

Membangun 
hubungan yang kuat 

dengan pengikut; 
pembelajaran dan 
akomodasi timbal 

balik

Keuntungan

Pemimpin 
mengandalkan 

organisasi; 
pemahaman 

bersama terhadap 
misi dan nilai-nilai; 
dapat mengawali 
perubahan total

Menggunakan 
sebagian besar 

dari kemampuan 
pengikut; 

membebaskan 
pemimpin untuk bisa 
mengurus tanggung 

jawab lainnya

Mengakomodasikan 
berbagai kebutuhan 

yang berbeda 
dari pengikut; 

pembelajaran dan 
akomodasi timbal-

balik

Kelemahan

Sangat tergantung 
pada pemimpin, 

masalah jika 
pemimpin mengubah 

atau mengejar visi 
yang berbeda

Sangat tergantung 
pada	inisiatif	

dan kemampuan 
pengikut

Menghabiskan waktu; 
mengandalkan 

hubungan jangka 
panjang antara 
pemimpin dan 

anggota

Kapan saat yang 
tepat?

Perubahan 
fundamental;	
ada pemimpin 

karismatik; tidak 
banyak perbedaan di 

antara anggota

Pengikut sangat 
mampu dan komit 

terhadap tugas

Perbaikan kontinu 
terhadap kerja 
tim; perbedaan 

substansial 
dan kestabilan 
antarpengikut; 

membangun jaringan

Kapan	paling	efektif

Tugas terstruktur; 
posisi kekuasaan 
pemimpin kuat; 

anggota menerima 
pemimpin

Tugas tidak 
terstruktur; posisi 
kekuasaan lemah; 

anggota tidak 
menerima pemimpin

Situasi yang 
mendukung bagi 

pemimpin di antara 
dua ekstrem

Sumber:	Fred	Luthans	(2006)
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Jika dilihat dampak yang terjadi pada pengikut dan pemimpin, 

dampak produktivitas kelompok tentunya akan sangat berpengaruh 

terhadap gaya kepemimpinan. Selain itu, leadership tentunya dapat 

menunjukkan	sesuatu	hal	yang	dapat	memberikan	manfaat	bagi	orang	

lain terhadap gaya kepemimpinannya, serta dapat “to improve – and to 

demonstrate that it is improving – the agency needs some performance 

targets	(Behn,	2007).

Di samping itu, teori perilaku kepemimpinan yang terkait 

dengan	dimensi	perilaku,	menurut	Robins	&	Coulter	(2007),	bahwa	

terdapat tiga hal penting yang terkait dengan gaya kepemimpinan. 

(1) Iowa University	membagi	gaya	kepemimpinan	menjadi:	(a)	gaya	

kepemimpinan demokratis, yang melibatkan bawahan, mendelegasikan 

wewenang	 dan	 mendorong	 partisipasi,	 (b)	 gaya	 kepemimpinan	

otokratis,  yaitu mendiktekan metode kerja, memusatkan pengambilan 

keputusan	dan	membatasi	partisipasi,	dan	(c)	gaya	Laissez-faire,	yaitu	

memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan dan 

menyelesaikan	pekerjaan.	(2)	Ohio State, perilaku kepemimpinan yang 

mempertimbangkan dan menyusun struktur kerja yang berhubungan 

dengan	tujuan	pekerjaan.	(3)	Michigan University,  yang berorientasi 

pada karyawan, dan memberikan penekanan pada hubungan antar 

pribadi dan memperhatikan kebutuhan karyawan, serta menekankan 

aspek teknis atau tugas dari pekerjaan.  Dengan demikian, 

kepemimpinan tentunya sangat diperlukan untuk dapat menciptakan 

dan menegaskan suatu visi yang realitis, dapat dipercaya, dan menarik, 

yang tentunya berkaitan dengan masa depan bagi sebuah organisasi 

yang tumbuh pada masa sekarang dan diharapkan dapat memperbaiki 

keadaan pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya ketika orang melihat ingin melihat sosok pemimpin 

yang	diharapkan	dalam	sebuah	organisasi,	menurut	Kauzes	dan	Posner	

(2007),	terdapat	4	(empat)	hal	penting	yang	perlu	diperhatikan	dalam	

memilih	 pemimpin,	 yaitu	 (1)	 kejujuran	 (honest),	 (2)	 Mempunyai	

pandangan jauh ke depan (Forward looking),	(3)	Mempunyai	inpirasi	

(Inspiring),	 dan	 (4)	 berkompeten	 (competent).	 Kauzes	 dan	Posner	
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(2007),	menunjukkan	data-data	yang	menunjukkan	bahwa	keempat	

komponen kepemimpinan tersebut sangat penting diperlukan dalam 

menemukan	 sosok	pemimpin	efektif	 yang	diharapkan.	Dibawah	 ini	

adalah persentase data yang didapatkan dari responden berdasarkan 

karakteristik negara.

Tabel Karakteristik kepemimpinan 

berdasarkan negara, kejujuran, pandangan, inspirasi,

dan kompetensi

Country Honest Forward Looking Inspiring Competent

Australia 93 83 73 59

Canada 88 88 73 60

Japan 67 83 51 61

Korea 74 82 55 62

Malaysia 95 78 60 62

Mexico 85 82 71 62

New Zealand 86 86 71 68

Singapore 72 76 69 76

Sweden, Denmark 84 86 90 53

United States 89 71 69 68

Sumber:	Kauzes	dan	Posner	(2007)

Data diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh negara yang 

di survey, karakteristik kejujuran bagi seorang pemimpin sangatlah 

penting dalam memimpin suatu organisasi.  Dari data tersebut 

diketahui bahwa nilai kejujuran menempati rangking pertama.  Artinya 

bahwa pengikut tentunya menginginkan kepercayaan pimpinan 

terhadap organisasi yang dipimpinnya.  Kemudian 70 % diikuti oleh 

pandangan kedepan seorang pemimpin yang tentunya mempunyai visi 

jauh kedepan, sehingga harapan yang inginkan oleh masyarakat dapat 

terwujud. Karena itu, dengan adanya inspirasi, pemimpin tentunya 

dapat lebih antusiastik, energik, dan berpandangan pada masa depan 
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yang lebih baik, dan masyarakat tentunya percaya bahwa dengan 

adanya kompeten yang dimiliki oleh pemimpin tersebut tentunya akan 

memberikan	arahan	yang	lebih	bermanfaat	bagi	pengikutnya.	Dengan	

demikian maka credibility is the foundation of leadership	(Kauzes	dan	

Posner	(2007).	Dengan	demikian,	kepemimpinan	sebagai	kemampuan	

untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Sehingga 

organisasi tentunya membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk 

dapat	meraih	efektivitas	yang	optimal	(Robbins,	2007).

C. Peran Kepemimpinan dalam Organisasi

Kepemimpinan telah lama menjadi topik utama dalam psikologi 

sosial dan organisasional. Hal yang penting yang perlu dicermati dalam 

hal kepemimpinan, bahwa kepemimpinan selalu berkaitan dengan 

kinerja organisasi. Melalui analisis gaya, perilaku, atau karakteristik 

kepemimpinan tentunya dapat diperoleh bahwa pemimpin yang 

efektif	dapat	dipilih	atau	dilatih	dapat	diciptakan	sesuai	dengan	situasi	

dalam mendukung pemimpin yang lebih baik yang dapat mendukung 

efektivitas	organisasi.	Dalam	kepemimpinan	menurut	Kochan,	Schmidt,	

dan	DeCotiis,	 yang	 dikutip	 oleh	 Pfeffer	 (2003)	 yang	membedakan	

kepemimpinan dari konsep yang terkait dengan otoritas dan kekuasaan 

sosial, dimana hak-hak untuk mempengaruhi diberikan secara bebas. 

Pada hakikatnya kepemimpinan adalah merupakan proses 

mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menurut Rivai 

(2003),	bahwa	kepemimpinan	 juga	merupakan	seni	mempengaruhi	

dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, 

kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan 

bersama. Dan dalam kepemimpinan, tentunya tidak terlepas dari tiga 

hal penting, yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu. 

Thoha	 (2006)	 menjelaskan	 bahwa	 manajemen	 merupakan	

jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya 

mencapai tujuan organisasi. Dan hakikatnya kepemimpinan mempunyai 

pengertian yang lebih luas dari manajemen. Manajemen merupakan 
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jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya 

mencapai tujuan organisasi.  Dan kunci perbedaanya di antara konsep 

pemikiran ini terjadi setiap saat dan di manapun asalkan ada seseorang 

yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, 

tanpa mengindahkan bentuk asalnya. Artinya bahwa, kepemimpinan 

bisa saja terjadi karena adanya usaha seseorang atau kelompok 

untuk mencapai tujuan, yang selaras dengan tujuan organisasi.

Banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan kita, khusunya yang 

berkaitan dengan norma-norma atau etika, yang tentunya tidak terlepas 

dari kepemimpinan. Berkaitan dengan nilai dan etika, beberapa 

referensi	etika	manajemen	yang	membahas	dan	mengkaji	etika	sebagai	

kebajikan (ethics of virtue), khususnya dalam kepemimpinan. Menurut 

Nasirin	(2008),	etika	adalah	sesuatu	yang	bersifat	simpatik,	kejujuran,	

dan sebagai self control. Dan pada kenyataannya, pemimpin dapat 

mempengaruhi semangat dari pengikut serta anggota organisasi yang 

diikutinya, yang tentunya juga dapat memberikan semangat, keamanan, 

dan dapat memberikan kualitas kehidupan pada arah yang lebih baik. 

Di samping itu, para pemimpin juga tentunya dapat memainkan 

peranan kritis dalam membantu kelompok maupun individu untuk 

mencapai	tujuan	yang	diharapkan	(Sutanto	&	Stiawan,	2000).		Karena	

itu, kepemimpinan juga merupakan kemampuan seseorang untuk 

dapat mempengaruhi dan memberikan motivasi kepada orang lain 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama.  Terdapat 

dua aspek penting bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya, 

yaitu:	 (1)	 fungsi	 kepemimpinan,	 dimana	 fungsi	 yang	 dilaksanakan	

oleh pemimpin di lingkungan kelompoknya agar secara operasional 

berhasil	 guna.	 Seseorang	 pemimpin	 mempunyai	 dua	 fungsi	

ganda	 yaitu:	 fungsi	 yang	 berkaitan	dengan	 tugas	 dan	 fungsi	 sosial/	

pemeliharaan	kelompok.	Adapun	fungsi	yang	berkaitan	dengan	tugas	

berkaitan dengan  pemberian perintah, pemberian saran pemecahan 

masalah	 dan	 menawarkan	 informasi	 serta	 pendapat.	 Sedangkan	

fungsi	pemeliharaan	kelompok/	fungsi	sosial	meliputi	semua	hal	yang	

membentuk kelompok dalam menjalankan tugas operasinya untuk 
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mencapai	tujuan	dan	sasaran;	(2)	gaya	kepemimpinan,	yaitu	sikap	dan	

tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahannya. 

Seiring dengan pengertian di atas, pemimpin adalah orang yang 

mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, 

sehingga mereka dapat berprilaku sebagaimana yang dikehendaki 

oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya. Sementara itu, 

kemampuan pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain tentunya 

merupakan suatu sumber yang memungkinkan seorang pemimpin 

mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain 

(Thoha,	2006).	Lebih	lanjut	dikatakan	bahwa	otoritas	merupakan	hal	

penting yang merupakan legitimazed serta berperan penting  seseorang 

pemimpin dalam sebuah organisasi. 

Seperti manajemen, leadership	 banyak	 di	 definisikan	 secara	

berbeda menurut kepentingan dan tujuan yang ingin di harapkan 

dari kepemimpinan tersebut. Menurut Stoner, yang dikutip oleh 

Handoko	 (2000),	 	 kepemimpinan	 sebagai	 suatu	proses	pengarahan	

dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok 

anggota yang saling berhubungan dengan tugasnya. Ada tiga implikasi 

penting	yang	penting	diperhatikan	dalam	kepemimpinan,	yaitu:	 (1)	

kepemimpinan menyangkut orang lain – bawahan atau pengikut. 

Kesedian mereka untuk menerima penghargaan dari pemimpin, para 

anggota	kelompok	dalam	membantu	menentukan	status/	kedudukan	

pemimpin dan membuat proses kepemimpinan agar dapat berjalan 

dengan	lebih	baik;	(2)	kepemimpinan	menyangkut	suatu	pembagian	

kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota 

kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan 

berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi anggota kelompok 

tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, 

meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung; 

(3)	selain	dapat	memberikan	pengarahan	kepada	para	bawahan	atau	

pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Dengan 

kata lain bahwa para pemimpin tidak hanya dapat memerintah 
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bawahan apa yang harus dilakukan tetapi juga dapat mempengaruhi 

bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. 

Dengan demikian, kepemimpinan adalah bagian penting dari 

manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan 

merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk dapat 

mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan 

sasaran. 

D. Kepemimpinan Orang Besar “The Great Man”

Studi tentang kepemimpinan orang besar ini sejak dulu telah 

banyak menarik perhatian para ahli. Usaha untuk mempelajari 

kepemimpinan ini pada mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh 

Ronald Lippitt dan Ralph K. White di bawah pengarahan Kurt Lewin. 

Beberapa hal penting untuk diketahui mengenai kepemimpinan, bahwa 

pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibuat. Ada pula literatur lain yang 

menjelaskan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya sekelompok 

orang, dan pemimpin itu timbul karena situasinya memungkinkan ia 

ada dalam lingkungan organisasi atau kelompok tersebut. 

Analisis ilmiah tentang kepemimpinan dimulai dengan 

memusatkan	perhatiannya	pada	pemimpin	itu	senidiri.	Thoha	(2006)	

menjelaskan bahwa pada awalnya kepemimpinan itu telah terjadi sejak 

jaman	Yunani	Kono	dan	zaman	Roma.	Pada	waktu	itu	orang	percaya	

bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukannya dibuat. Dan dalam kaitannya 

dengan kepemimpinan, lebih jauh djelaskan bahwa, The Great Man 

Theory atau yang lebih dikenal dengan teori orang besar, menyatakan 

bahwa seseorang itu dilahirkan sebagai pemimpin dan akan menjadi 

pemimpin	 tanpa	memperhatikan	 apakah	 ia	mempunyai	 sifat	 atau	

tidak	 mempunyai	 sifat	 sebagai	 pemimpin.	 Sebagai	 contoh	 dalam	

sejarah masa lampau, Napoleon. Ia dikatakan mempunyai kemampuan 

alamiah sebagai pemimpin, yang dapat menjadikannya menjadi 

pemimpin besar pada setiap situasi yang terjadi pada jaman tersebut. 

Dalam	 kaitannya	 dengan	 pendekatan	 sifat	 pemimpin,	 teori	

kepemimpinan “the great man” ini dapat memberikan arti yang lebih 
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realistis	terhadap	pendekatan	sifat	dari	pemimpin.	Karena	itu,	dalam	

kenyataannya bahwa kepemimpinan itu tidak selamanya dilahirkan 

menjadi pemimpin besar, tetapi dapat juga dicapai lewat suatu 

pendidikan dan pengalaman. 

Seperti halnya organisasi yang sangat terkenal pada masa 

Imperium Persia, Makedonia, Romawi, Arab, Turki, Spanyol, Protugis, 

Inggris, dan Rusia masing-masing merupakan organisasi yang 

sangat terkenal pada jamannya. Dan kepemimpinan pada masa itu 

merupakan suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan 

(concoersive)	untuk	memotivasi	orang	lain,	dan	melalui	komunikasi	

guna mencapai tujuan yang diharapkan organisasinya. Sejalan dengan 

hal	tersebut,	Barnet	(2006)	dalam	tulisannya	yang	berjudul	Leadership 

Theories and Studies  menjelaskan kepemimpinan sebagai ‘a process 

by which one individual influences others toward the attainment 

of group or organizational goals’.	 	Hal	 ini	mengidentifikasi	 bahwa	

kepemimpinan	tentunya	tidak	terlepas	dari	tiga	unsur	penting,	yaitu:	

(a)	Penggunaan	pengaruh	dan	pentingnya	hubungan	merupakan	upaya	

kepemimpinan;	 (b)	 pentingnya	 proses	 komunikasi,	 kejelasan,	 dan	

tepatnya komunikasi mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut; 

(c)	berfokus	pada	pencapaian	 tujuan	(Suwarto,	1999).	 	Sedangkan	

menurut	Mustopadidjaja	(2007)	setidaknya	dari	perbincangan	tentang	

kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari dua hal yakni proses dan 

properti. Proses dari kepemimpinan dalam hal ini adalah merupakan  

penggunaan pengaruh secara tidak memaksa, untuk mengarahkan 

dan mengkoordinasikan kegiatan dari para anggota yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan organisasi. Properti dimaksudkan, bahwa 

kepemimpinan memiliki sekelompok kualitas dan karakteristik 

dari atribut-atribut yang dirasakan serta mampu mempengaruhi 

keberhasilan pegawai atau orang-orang yang dipimpinnya. Dengan 

demikian, tidaklah mengherankan bahwa Adam Smith dalam bukunya 

yang berjudul ‘The Wealth of Nation’	 	 (Tyson	 &	 Jackson,	 2001)	

menjelaskan	arti	pentingnya	meningkatkan	efisiensi	kepemimpinan	

dengan	 melakukan	 pembagian	 kerja	 yang	 efektif	 sebagai	 suatu	
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pedoman kerja dalam mendesain organisasi dengan memperhatikan; 

(1)	 kesatuan	kontrol	 dan	 lingkup	pengawasan	 tertentu	pada	 setiap	

tingkatan,	(2)	spesialisasi,		yang	tentunya	berdasarkan	tujuan	tugas,	

dan	 proses,	 serta	 (3)	 kesatuan	 geografis	 atau	 penempatan	 orang	

menurut	kualifikasi	mereka.	Karena	itu,	tidaklah	mengherankan	bila	

pada era tersebut, penekanan pada logika dan rasionalitas merupakan 

bagian yang menjadi perhatian dalam kepemimpinan klasik. 

Oleh	sebab	itu,	kepemimpinan	yang	efektif	(effective leadership) 

terealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu 

menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Dan 

kepemimpinan	yang	efektif	tentunya	akan	memberikan	semangat	kerja	

bagi anggota organisasi untuk dapat bekerja lebih baik. Hal ini menurut 

Kolb,	dkk.	(1995)	tentunya	tidak	terlepas	dari	people feel significant, 

learning and competence matter, people are part of the community, dan 

work is exciiting. Kerena visi dan konsep dari pemimpin merupakan 

hal yang sangat penting dalam meningkatkan ‘kinerja’ anggota yang 

dipimpinnya. Dalam hal ini kinerja lebih ditekankan pada pelaksanaan 

pekerjaan pemimpin yang terkait dengan kesetiaan, prestasi, ketaatan, 

tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan 

(Keban,	2004).	Karena	itu,	evaluasi	kinerja	merupakan	sarana	untuk	

mendengarkan dan memperhatikan berbagai keluhan yang berasal dari 

anggota organisasi, yang dapat berupa tell and listen. Dimana pemimpin 

akan selalu berusaha untuk dapat membina hubungan baik dengan 

para	anggota/	pegawai,	sehingga	penilaian	kerja	pegawai	cenderung	

baik. Disini, penilaian kinerja lebih dilihat sebagai alat untuk membina 

hubungan sosial dengan anggota organisasi tersebut. 

Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, 

kepemimpinan	yang	efektif	bisa	dianalogikan	sebagai	movement	untuk	

memanfaatkan	 genesis	 (asal	usul)	 kekuasaan,	 dan	menerapkannya	

pada	 tempat	 yang	 tepat.	 	 Dan	 refleksi	 dari	 kepemimpinan	 yang	

efektif,	 bertanggungjawab,	 dan	 terbalutnya	 hubungan	 sinergis	

antara	pemimpin	dengan	yang	dipimpin,	adalah	makna	filosofis	dari	

nasehat	Rasulullah	SAW:	“Setiap	kamu	adalah	pemimpin,	dan	setiap	
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pemimpin bertanggungjawab terhadap pimpinannya, seorang Amir 

(kepala	negara)	adalah	pemimpin	dan	ia	bertanggungjawab	terhadap	

rakyatnya	(Wahono,	2006).	Karena	itu,	Sutanto	(2000)	menyimpulkan	

bahwa seseorang menjadi pemimpin karena memang ada kebutuhan 

mayarakat/	 pengikut	 akan	 seseorang	 yang	 dipilih,	 yang	 dianggap	

mampu mengadakan aktualisasi dan merealisasi dari kebutuhan 

sebagai keinginan masyarakat.

Dengan	 demikian,	 jika	 dianalisis	 dari	 sifat	 hubungan	 antara	

pemimpin dan masyarakat atau para pengikut, maka pada umumnya 

terdapat dua macam pendekatan, dimana pendekatan tersebut 

menjelaskan bahwa pemimpinlah yang dapat dapat membuat 

masyarakat atau yang biasa disebut dengan “The Great Man”	(Thoha,	

2006).		Karena	itu	kepemimpinan	lebih	merupakan	rangkaian	kegiatan	

penataan yang berupa kemampuan untuk dapat mempengaruhi 

perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama 

untuk	mencapai	tujuan	yang	telah	ditetapkan	(Sutarto,	1993).

Kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi 

serta membujuk pihak lain agar dapat melakukan tindakan pada 

pencapaian tujuan bersama adalah merupakan hal yang penting dalam 

kepemimpinan. Menurut konsep kepemimpinan, ada beberapa teori 

yang menjelaskan bahwa pemimpin itu dilahirkan bahkan diwariskan 

menjadi pimpinan yang demokratis moderat yang berinspirasi dengan 

keahlian dan  bukan dengan kekuasaan untuk memberdayakan orang 

lain agar dapat bekerjasama dalam sebuah tim kerja yang solid dalam 

mencapai tujuan. “History of the world is the biography of the great 

man”,	menurut	Thomas	Carlyle	(1963)	dalam	bukunya	yang	terkenal	

yang berjudul “on Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, 

bahwa “the great man always act like a thunder. He storms the skies, 

while others are waiting to be storm”.  Carlyly berpendapat bahwa 

pemimpin	 (orang)	 besar	 (the great man) adalah sosok pemimpin 

yang merupakan sebagai penggerak ide-ide terjadinya perubahan 

sejarah. Atau dengan kata lain, bahwa ide-ide tersebut tentunya akan 

membangkitkan gerak sejarah suatu bangsa apabila ada pergerakannya 
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yang disertai dengan pemimpin besar. Seperti halnya agama Islam 

yang tentunya tidak akan berkembang apabila tanpa kehadiran 

dan peranan pemimpin besar Nabi Muhammad SAW. Di samping 

itu,	 menurut	 Gibson	 (1997)	 berpendapat	 bahwa	 adanya	 sesuatu	

dalam kepemimpinan yang tidak dapat dipelajari, dan merupakan 

bawaan seorang pemimpin sejak ia dilahirkan dan merupakan proses 

penerimaan tanggung jawab untuk memimpin sebuah organisasi. Dan 

Kolb	(1995),	lebih	rinci	membagi	manajemen	kepemimpinan	dalam	

empat kriteria utama yaitu, mangement of attention, management of 

meaning, management of trust, dan management of self, yang sangat 

diperlukan bagi sebuah organisasi.

Menurut teori ini orang bisa berhasil menjadi pemimpin yang baik, 

karena memang dilahirkan demikian. Dan adapun sebab munculnya 

‘The Great Man Theory’,	 karena:	 (a)	 adanya	 anggapan	 /	 keyakinan	

sebagai	masyarakat,	(b)	sebagai	konsekuensi	dari	anggapan	studi	awal	

tentang	kepribadian	yang			diyakini	sifat	bawaannya.		Inilah	teori	the	

great man  dari Thomas Carlyle. Dalam konteks ini bisa dikatakan 

bahwa manusia besar seperti percikan api yang membakar kayu bakar 

kemudian meledak dan mengubah sejarah dalam waktu singkat. 

Dalam hasanah studi teori manusia besar ini setidaknya terdapat dua 

model	manusia	besar	yang	dapat	kita	cermati;	(1)	manusia	besar	yang	

masuk kategori “given”. Dalam arti, seseorang menjadi manusia besar 

memang sudah dari “sono”nya. Manusia besar semacam ini adalah para 

nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia besar yang telah 

mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Ia menjadi manusia 

besar	memang	dikehendaki	oleh	Tuhan	Yang	Maha	Berkehendak;	(2)	

kategori manusia besar yang diupayakan. Ungkapan tentang Will to 

Power seperti yang tersirat dalam the Prince-nya Machiavelli atau Uber 

man-nya	Nietzche	menyiratkan	model	kedua	dalam	manusia	besar	ini.

The Great man Theory dalam kepemimpinan berpandangan 

bahwa perubahan masyarakat ditentukan oleh individu. Kemauan dan 

tindakan mereka telah menimbulkan perubahan dan dampak besar 

pada masyarakat. Hal yang menarik yang dapat dijadikan pelajaran 
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dalam model kepemimpinan the graet man yaitu berlakunya teori 

heroic determinism yang merupakan gambaran umum dari sejarah, 

baik itu berkaitan dengan sejarah alam masa lampau, maupun sejarah 

yang pernah dilakukan oleh manusia itu sendiri pada masa yang 

lampau yang tentunya merupakan gambaran sebuah kepemimpinan 

orang besar yang menjadi bagian sejarah dan tidak terpisahkan dari 

teori kepemimpinan the great man.  

Sehingga apa yang melatarbelakangi seseorang dapat menjadi 

manusia besar (the great man)? Pertanyaan besar ini tentunya merupakan 

usaha awal untuk dapat memahami kesuksesan kepemimpinan yang 

tentunya	 berfokus	 pada	 karakteristik	 pribadi	 pemimpin.	 Dimana	

karakteristik pribadi yang istimewa dari seorang pemimpin tentunya 

tidak terlepas dari intelijensi, nilai-nilai yang dibawa dari pemimpin 

serta penampilannya tentunya merupakan hal yang penting bagi 

kehebatan pemimpin besar (Daft, 2006). Artinya bahwa pemimpin yang 

telah mencapai satu tingkat kejayaan dan karenanya ditunjuk menjadi 

orang hebat (the great man).  Karakteristik kepribadian, karakteristik 

fisik,	serta	sosial	tentunya	merupakan	bagian	terpenting	dari	pemimpin	

hebat.	 Disisi	 lain,	 Rahmat	 (2005)	 berpendapat	 bahwa	 manusia	

besar adalah ‘man of action’ dan bukan sekedar ‘man of thoughts’. 

Dan lebih jauh dijelaskan bahwa terdapat dua hal penting dalam 

memahami	 kepemimpinan	orang	 besar,	 yaitu:	 kekuatan	 intelektual	

untuk memahami realitas dan kemampuan bertindak  yang tepat.

Seseorang yang mengubah sejarah bukan hanya seorang 

intelektual yang bergulat dengan konsep dan gagasan besar, akan tetapi 

ia juga harus dapat menangkap realitas, serta harus dapat mengerti apa 

yang	terjadi	pada	zamannya.	Di	samping	itu,	perubahan	yang	terjadi	

bukan semata-mata karena kemampuan intelektualnya, melainkan 

karena kemampuan bertindaknya. Sehingga seorang pemimpin dapat 

dikatakan memiliki kepribadian utama atau memiliki keutamaan, seperti 

kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat, tentunya ia harus dapat 

memaksimalkan dua kekuatan dalam dirinya, yaitu kekuatan theoria 

atau kemampuan pemimpin untuk dapat memaksimalkan kualitas 
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intelektual, serta kekuatan praxis dimana seorang pemimpin dapat 

menunjukkan aktualisasi atau tindakan dalam kepemimpinannya. 

Kepemimpinan adalah merupakan usaha sesorang untuk 

mempengaruhi orang lain. Dan ketika kesempatan diperoleh dari 

sebuah organisasi yang anda pimpin, sebagai pemimpin diharapkan 

dapat melihat suatu gambaran keberhasilan masa depan dalam 

rangka menuju keberhasilan kepemimpinan yang diharapkan. Sejalan 

dengan	harapan	tersebut,	Lorenz	(2008)	berpendapat	bahwa	“When a 

challenge arises in your organization, it is important that, as a leader, 

you reach the final stage long before your people do”.  Dengan demikian,  

kepemimpinan orang besar tentunya mempunyai karakteristik khusus 

yang sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan seseorang 

(Northouse,	2005).	Selain	itu,	gaya	kepemimpinan	juga	merupakan	

cara seseorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi 

dengan orang lain dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan 

sesuatu. Di samping itu, gaya kepemimpinan tentunya juga dipengaruhi 

oleh bagaimana cara seseorang pemimpin memberikan perintah. Di 

sisi lain gaya kepemimpinan merupakan cara seseorang pemimpin 

membantu bawahannya. 

Ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu gaya kepemimpinan yang disebut 

sebagai:	 (a)	 directing, yaitu  dimana seseorang pemimpin dalam 

proses pengambilan keputusan memberikan aturan-aturan dan proses 

yang	detil	kepada	bawahannya.	(b)	coaching	(Crane,	2000),	dimana	

pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada 

bawahannya, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu 

diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima 

barbagai	 masukan	 dari	 bawahannya,	 serta	 (c)	 supporting, yang 

merupakan	gaya	kepemimpinan	seorang	pemimpin	yang	memfasilitasi	

dan	 membantu	 upaya	 bawahannya	 dalam	 melakukan	 tugas,	 (d)	

delegating, yang merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang 

pemimpin dapat mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung 

jawabnya	kepada	bawahannya.	Hal	ini	tentunya	terkait	dengan	definisi	
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yang	ungkapkan	oleh	Ralph	M.	Stogdill	yang	dikutip	oleh	Stoner	(1986)	

yang	 mendefinisikan	 kepemimpinan	 sebagai	 proses	 mengarahkan	

dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari 

anggota kelompok. Dengan demikian, kepemimpinan juga tentunya 

dapat merupakan sebagai usaha untuk mempengaruhi orang lain 

(interpersonal) melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau 

beberapa	tujuan	(Gibson,	Ivancevich	dan	Donnely,	1997).		

Menurut	 	 Kouzes	 &	 Posner	 (1945),	 teori	 ini	 merupakan	

pengembangan teori besar yang merupakan the great man theory, 

karena	fokus	kepemimpinannya	berlandaskan	pada	identifikasi,	kualitas	

pemimpin serta karakteristik kepemimpinan yang luar biasa hebatnya. 

Karena itu kepemimpinan yang jelaskan oleh Alan Keith bahwa 

Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute 

to making something extraordinary happen. Selain itu, kepemimpinan 

tentunya merupakan hal yang penting bagi organisasi.  Hal ini sesuai 

dengan	fungsi	kepemimpinan	yang	diungkapkan	oleh	Spector	(1996),	

bahwa Leadership is an important function in organizations in which 

the efforts of many individuals must be coordianted and directed. 

Dengan demikian, kepemimpinan tentunya tidak terlepas dari 4 

(empat)	variabel	penting	yang	berguna	bagi	pemimpin	dan	anggota	

kelompok dalam menjadi sosok kepemimpinan yang diharapkan. 

Adapun	variabel-variabel	kepemimpinan	yang	dimaksud,	Cole	(2004)	

menggambarkan,	sebagai	berikut:

Tabel Variabel Kepemimpinan

LEADER

1. Skills

2. Principles

3. Knowledge

4. Personality

TASK / GOALS

1. Group goals

2.	Individual	goals/	targets	

3. Relative complexity
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GROUP MEMBERS

A. Skills

B. Needs

C. Motivation

SITUATION / 

ENVIRONTMENT

•	 Internal dynamics of group
•	 Cultural issues
•	 External pressures
•	 Resources available

(Diadaptasi	dari	Cole,	Gerald	(2004) “The Key Leadership Variables”

Berkenaan dengan variabel kepemimpinan di atas, terdapat empat 

hal karakteristik penting dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin itu 

sendiri, anggota kelompok, tujuan yang ingin dicapai serta keadaan 

atau lingkungan pendukung yang tentunya merupakan sumberdaya 

yang potensial terhadap keberhasilan bagi seorang pemimpin. 

Ivancevich	 (1977),	menyatakan	bahwa	karakteristik	kepemimpinan	

tentunya akan dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 

Dimana perilaku kepemimpinan individu merupakan respon terhadap 

adanya	kejadian	di	 lingkungan	sekitar.	Faktor-faktor	yang	ada	dalam	

diri individu pemimpin, tentunya akan berpengaruh terhadap pola 

kepemimpinannya. Karakteristik kepemimpinan ini juga tentunya tidak 

terlepas	dari	‘motif ’	yang	merupakan	ungkapan	seseorang	pemimpin	

yang	 sifatnya	memberikan	dorongan	 yang	disebut	motivator	 (Davis	

dan	Newstorm,	1996),	yang	dapat	merangsang	orang	lain	untuk	dapat	

berprestasi.		Dan	terdapat	bukti	bahwa	pemimpin	yang	efektif	tentunya	

memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, lancar berbicara, percaya diri, 

inisiatif,	berkemauan	maju	serta	ambisi	terhadap	kekuasaan	(	Wexley	

dan	Yukl,	2005).	

Pemimpin dalam hal ini juga perlu dapat menciptakan sense 

of experience bagi dirinya dan orang lain. Disamping itu pemimpin 

tentya dapat membangun konsistensi kepemimpinan mereka secara 

terus	menerus.	Hal	 ini	 tentunya	merupakan	 faktor	 penting	 dalam	

memperoleh kepercayaan terhadap pengikutnya. Hal ini tentunya 

tidak terlepas dari intisari kepemimpinan yang diungkapkan oleh 

Pitt	 dan	 Bunamo	 (2008)	 yang	menjelaskan	 bahwa	 kepemimpinan	
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adalah effective leadership tranforms human potential into effective 

performance in the present and prepares capable leaders for the future. 

Dengan	 kata	 lain	 bahwa	 keefektifan	 kepemimpinan	 merupakan	

transformasi	 dari	 potensi	 dari	 seseorang	 dalam	 mempersiapkan	

kepemimpinan yang di diberikan untuk dapat dijadikan sebagai 

pedoman kepemimpinan yang lebih baik di masa yang akan datang.  

Dan	 efektivitas	 seorang	 pemimpin	 tentunya	 dapat	 ditentukan	 oleh	

kepiawaiannya dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya. 

Hal ini tentunya tidak terlepas dari setiap manusia mempunyai watak 

dan perilaku yang berberda. Hal tersebut karena adanya beberapa 

hal yang dapat mempengaruhi, misalnya latar belakang pendidikan, 

ketrampilan,	watak	dasar	maupun	faktor	lainnya.	

E. Model-model  Teori Kepemimpinan

•	 Trait Theory (Teori Sifat)

Analisis kepemimpinan ilmiah dimulai dengan perhatian khusus 

pada pendekatan trait pada kepemimpinan. Dalam sebuah penelitian 

yang berkaitan dengan teori kepemimpinan model trait ini, ditemukan 

adanya intelegensi yang mempunyai tingkat konsistensinya tinggi. Jika 

penemuan dalam penelitian model kepemimpinan ini digabungkan 

dengan	studi	tentang	ciri	fisik,	disimpulkan	bahwa	“seorang	pemimpin	

tentunya lebih hebat dan lebih cerdas dibandingkan anggotanya”. 

Selain	 itu,	 studi-studi	mengenai	 sifat-sifat/	 ciri-ciri	mula-mula	

mencoba	 untuk	 mengidentifikasi	 karakteristik-karakteristik	 fisik,	

ciri kepribadian, dan kemampuan orang yang dipercaya sebagai 

pemimpin alami. Disisi lain, diperlukannya hubungan yang kuat dan 

konsisten dengan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Hal ini 

tentunya	 tidak	 terlepasa	dari	4	 (empat)	 ciri	utama	pemimpin	 yang	

berhasil yang diungkapkan oleh Keith Davis, Trait Theory,	yaitu:	(1)	

intelegensia	 (kecerdasan);	 berdasarkan	 hasil	 penelitian,	 pemimpin	

yang mempunyai kecerdasan yang tinggi atas di atas kecerdasan rata-

rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang tinggi 

pula,	(2)	kematangan	sosial/	kedewasaan;	umumnya	dalam	melakukan	
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interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, 

seseorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan 

stabil. Hal ini tentunya membuat pemimpin tidak mudah panik dan 

goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya, 

(3)	motivasi	diri	(inner motivation) dan dorongan berprestasi, yaitu 

seseorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi 

diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang 

kuat	 ini	kemudian	tercermin	pada	kinerja	yang	optimal,	efektif	dan	

efisien,		dan	(4)	sikap-sikap	hubungan	kemanusiaan	(human relation 

attitude),	dimana	pemimpin	harus	menghargai	dan	memperhatikan	

keadaan pengikutnya, sehingga dapat menjaga kesatuan dan keutuhan 

pengikutnya. Selain itu, adanya pengakuan terhadap harga diri dan 

kehormatan para pengikutnya mampu berpihak kepadanya.

Beberapa tahun terakhir ini, dengan munculnya ciri kepribadian 

“big five” pada perilaku organisasi. Nilai riil dari ‘Big Five’ menunjukkan 

pentingnya	ciri	 /	trait predisposisi, dimana ciri tersebut secara jelas 

menunjukkan kinerja pekerjaan. Meskipun tidak ada kesepakatan 

sebelumnya,	 (Luthans,	2006)	berpendapat	bahwa	banyak	para	ahli	

teori	 kepribadian	 cenderung	 sepakat	 bahwa	umur	30	 keatas,	 profil	

kepribadian individu akan berubah sedikit demi sedikit. Hal ini 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ‘Big Five’	memberikan	profil	

kepribadian yang ideal untuk karyawan  pada keseluruhan karier mereka 

karena ciri yang berbeda itu diperlukan untuk pekerjaan yang berbeda. 

Akan tetapi pendekatan trait ini kemudian mengalami pergeseran 

sejak munculnya state	 (sesuatu	yang	menetap)	dan	kepemimpinan	

yang berdasarkan kecakapan. Dan secara khusus, pada pendekatan 

kepemimpinan ini menunjukkan adanya optimisme, harapan, 

kecerdasan emosional yang kesemuanya berhubungan dengan 

pemimpin	yang	efektif.

Selain itu pengembangan state	 (sesuatu	 yang	menetap)	 pada	

perilaku	organisasi	positif,	pendekatan	trait	 ini	 juga	masih	berfokus	

pada	 pemimpin	 dalam	 pengembangan	 kecakapan.	 Yukl	 (1989)	

menyertakan kecakapan memimpin dalam kreativitas, organisasi, 
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persuasif,	 diplomasi,	 dan	 kebijaksanaan,	 pengetahuan	 terhadap	

tugas, dan kemampuan berbicara dengan baik. Sehingga dikatakan 

bahwa kecakapan ini menjadi sangat penting dalam aplikasi teori 

kepemimpinan. 

Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan beberapa kompetensi 

yang	berhubungan	dengan	efektivitas	kepemimpinan	yang	dipaparkan	

oleh	 Fred	 Luthans	 (2006),	 yaitu:	 (1)	 Dorongan,	 atau	 motivasi	

sesungguhnya	untuk	mencapai	 tujuan;	 (2)	motivasi	 kepemimpinan	

yang digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mempengaruhi orang 

lain	agar	dapat	meraih	keberhasilan;	(3)	integritas,	termasuk	kejujuran	

dan kemauan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar kata-

kata;	(4)	kepercayaan	diri	yang	membuat	orang	lain	merasa	percaya	

diri, biasanya muncul melalui berbagai bentuk manajemen impresi 

yang	ditunjukan	kepada	karyawan;	(5)	inteligensi,	biasanya	berfokus	

pada	kemampuan	untuk	memproses	informasi,	menganalisis	alternatif,	

dan	mencari	kesempatan;	(6)	pengetahuan	mengenai	bisnis	sehingga	

ide yang muncul akan membuat perusahaan mampu bertahan dan 

berkembang	pesat;	 (7)	 kecerdasan	 emosi,	 berdasarkan	 kepribadian	

untuk memantau diri sendiri, membuat kualitas pemimpin menjadi 

kuat	dalam	situasi	sensitif	dan	kemampuan	untuk	beradaptasi	dengan	

berbagai keadaan pada saat dibutuhkan.

•	 Charismatic Theory

Karisma adalah sebuah kata Yunani yang berarti bakat. Karismatik 

adalah kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang 

logis. Artinya bahwa pemimpin karismatik menurut Robert House  

(1976)	adalah	mereka	yang	memiliki	pengaruh	karismatik	terhadap	

para pendukung mereka dalam tingkat yang tinggi secara luar biasa. 

Dan tentunya merupakan pemimpin yang mempunyai daya tarik 

tersendiri. Pemimpin yang karismatik tentunya mampu menguasai 

bawahannya karena mereka diliputi oleh kepercayaan yang luar biasa 

terhadapnya. Dan para pengikut seseorang yang karismatik tidak 

pernah mempersoalkan nilai yang diikuti, sikap, gaya dan perilaku yang 
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digunakan pemimpin yang diikutinya. Selain itu, karisma merupakan 

sebuah	atribusi	yang	berasal	dari	proses	 interaktif	antara	pemimpin	

dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, 

keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang 

lebih penting adalah bahwa atribut-atribut  dan visi pemimpin tersebut 

relevan dengan kebutuhan para pengikut. 

Kepemimpinan karismatik menurut Robert House lebih 

menekankan	identifikasi	pribadi,	pembangkitan	motivasi	oleh	pemimpin	

dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan-tujuan dan rasa percaya 

diri para pengikut. teori atribusi tentang karisma lebih menekankan 

kepada	identifikasi	pribadi	sebagai	proses	utama	mempengaruhi	dan	

internalisasi sebagai proses sekunder. 

Teori kepemimpinan karismatik (charismatic leadership), dimana 

para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan 

yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemimpin dunia yang 

mempunyai daya tarik yang memungkinkan mereka berbeda dengan 

para penduduk, karyawan atau pengikutnya. 

Menurut	Max	Weber	(Gibson,	1997),	sebagian	besar	pemimpin	

memiliki bakat, kualitas luar biasa adalah pemimpin yang 

mempunyai gaya kepemimpinan karismatik. Sebuah karisma yang 

luar biasa tentunya didapati untuk memungkinkan mereka dapat 

memberikan motivasi pada para pengikut untuk mencapai prestasi 

yang diharapkan. Selain itu, kepemimpinan karismatik menekankan 

“perilaku pemimpin yang simbolis, pesan-pesan mengenai visi dan 

memberikan inspirasi, komunikasi non verbal, daya tarik terhadap 

nilai-nilai ideologis, stimulasi intelektual terhadap para pengikut oleh 

pemimpin, penampilan kepercayaan diri sendiri atas pengikut, serta 

harapan pemimpin akan pengorbanan diri bagi para pengikut untuk 

kinerja	yang	melampaui	panggilan	tugas”	(Kreiner	dan	Kinicki,	2000).	

Kepemimpinan karismatik dapat menghasilkan perubahan dan hasil 

organisasi	yang	signifikan	karena	mentransformasikan	para	karyawan	

untuk mengejar tujuan organisasi di atas kepentingan diri sendiri. 
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Mekanisme	motivasional	yang	mendasari	dampak-dampak	positif	

dari kepemimpinan karismatik, salah satunya adalah meningkatnya 

nilai intrinsik dari usaha dan tujuan seseorang karyawan, dimana para 

pemimpin dalam hal ini menekankan nilai simbolis dari suatu usaha. 

Dengan kata lain, para pemimpin karismatik menyampaikan pesan 

bahwa usaha mencerminkan nilai-nilai organisasi dan kepentingan 

kolektif	 yang	penting.	Dan	para	pengikut	 akan	mempelajari	 bahwa	

tingkat usaha mereka mencerminkan suatu penyataan moral  yang 

memberikan	 konstribusi	 positif	 terhadap	 kebanggaan	 diri	 dan	

kehebatan dari para pengikutnya. Para pemimpin juga meningkatkan 

nilai intrinsik dari pencapaian tujuan dengan menjelaskan visi dan 

tujuan organisasi dalam hal nilai-nilai personal yang diwakilinya. 

 

Kerangka kerja Konseptual untuk memahami kempemimpinan

(diadopsi dari Gary A. Yukl, 1989)

Karakteristik/Ciri 
Pemimpin:

Kebutuhan akan 
prestasi
Kebutuhan akan 
kekuasaan
Kemampuan	Kognitif
Ketrampilan 
interpersonal
Kepercayaan diri
Etika

Perilaku/ Peran 
Manajerial:

Peran Interpersonal
Peran	Informasional
Peran pengambilan 
keputusan

Hasil akhir yang 
diinginkan

Kinerja unit
Profitabilitas
Pencapaian tujuan
Kepuasan kerja
Organisasi yang belajar

Variabel-variabel Situasional:

Tingkat Individu
Kekuasaan posisi pemimpin
Motivasi pengikut
Kejelasan peran pengikut
Kemampuan pengikut tingkat organisasi
Kecukupan sumber daya
Tugas/teknologi
Struktur organisasi
Lingkungan Eksternal
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Bagian 2

PENGERTIAN, PARADIGMA DAN 
PENGEMBAGAN ORGANISASI

Eksistensi organisasi memiliki pengaruh penting pada hampir 

semua aspek kehidupan. Organisasi  merupakan pemenuhan 

kebutuhan setiap individu baik sandang, pakaian, perumahan, 

pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja bagi kita. Di samping itu, 

organisasi juga merupakan konteks utama dalam perilaku organisasi, 

dimana para pelaku organisasi diharapkan memiliki pengetahuan 

organisasi secara benar dalam mengelola organisasi  di tempat kerja 

dengan harapan mampu meraih keberhasilan di tengah perkembangan 

jaman yang semakin dinamis dan lebih daripada itu pada persaingan 

global	yang	multi	kompetitif	ini.

Kemajuan di berbagai sektor kehidupan terutama pada 

konteks organisasi pemerintahan akan tercapai apabila pengelolaan 

organisasinya berjalan baik. Kita dapat melihat bahwa kejatuhan dan 

kemunduran kekuasan di semua level lebih banyak diakibatkan oleh 

kegagalan dalam mengelola organisasi. Sehingga pemahaman akan 

organisasi sangat penting tidak hanya bagi pelaku organisasi tetapi juga 

publik secara umum, karena dengan adanya pemahaman yang utuh 

tentang	organisasi	maka	perjalanan	pemerintahan	yang	berjalan	efektif	

dan bersinergi dengan semua sektor yang ada.
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A. Pengertian.

Organisasi bisa berdiri diawali dengan adanya beberapa tujuan 

tertentu yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang dapat 

dilakukan dengan persetujuan bersama. Secara umum organisasi 

dalam arti statis yaitu sebagai wadah kerjasama sekelompok orang 

yang bekerjasama.  Sementara itu, dalam arti yang dinamis, organisasi 

sebagai suatu sistem atau kegiatan kelompok orang untuk mencapai 

tujuan tertentu. Hal ini penting karena tujuan dan sasaran organisasi 

tentunya	 dapat	 dicapai	 secara	 lebih	 efisien	 dan	 lebih	 aktif	 apabila	

dilakukan	 bersama-sama.	 Lebih	 jauh	 Rivai	 (2007),	 secara	 umum	

organisasi merupakan suatu tempat untuk orang melakukan aktivitas 

dalam rangka pencapaian tujuan. Selain itu juga organisasi merupakan 

kerangka hubungan yang terstruktur yang didalamnya berisi wewenang, 

tanggung jawab dan pembagian tugas untuk menjalankan sesuatu 

fungsi	tertentu.	

Organisasi	 dapat	 pula	 didefinisikan	 sebagai	 suatu	 himpunan	

interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama. 

Substansi dari organisasi adalah merupakan suatu rangkaian sistem 

yang terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang memiliki hubungan 

secara	 struktural	 dan	 fungsional	 dalam	melaksanakan	 pencapaian	

tujuan yang telah ditetapkan.

•	 Organisasi:	Definisi	dan	Perspektif

Apakah Organisasi itu?

Di atas telah penulis jabarkan pengertian dari organisasi, 

yang sejalan dengan Chester I Barnard, yang berpendapat bahwa 

organisasi klasik adalah merupakan “a system of consiously 

coordinated activities or forces of two or more persons”, artinya 

bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang secara sadar 

dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Adapun kriteria umum dalam organisasi, terbagi atas 4 

bagian	utama,	yaitu:	koordinasi	sebagai	upaya,	tujuan	bersama,	
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pembagian kewenangan kerja, dan hierarki wewenang. Selain 

itu, setiap organisasi tentunya selalu mengacu pada empat 

karakteristik utama yang terdapat dalam struktur organisasi, 

seperti	yang	terlihat	pada	gambar	dibawah	ini:

Empat Karakteristik Umum Organisasi

Hierarchy	of	
authority

Coordination
of	Effort

Common goalDivision
of	labor

Pada organization chart	 (bagan	 organisasi)	 di	 atas	

menunjukkan sebuah graphic wewenang dan pembagian 

hubungan kerja. Dimana para observer	(pengamat)		menjelaskan	

pola-pola yang terdapat dalam bagan tersebut, dan pola-pola 

tersebut diumpamakan sebagai (family tree) pohon keluarga 

yang menempel pada dinding tempat kerja. Dan setiap bagiannya 

mempunyai nama dan posisi jabatan tertentu. Namun demikian, 

banyak para ahli yang dapat menjelaskan lebih banyak lagi 

mengenai makna bagan tersebut. Selain itu, bagan diatas juga 

menunjukkan adanya empat dimensi yang mendasar yang 

bertalian	dengan	struktur	organisasi,	yaitu:	(1)	hierarki	wewenang	

(who report to whom),	 (2)	 pembagian	 tenaga	 kerja,	 (3)	 spans 

(rentang)	pengendalian,	dan	(4)	posisi	staff	dalam	organisasi.

Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu 

(boundaries), sehingga sekelompok orang yang mengadakan 

hubungan serta interaksi dengan pihak lain tidak atas kemauannya 

sendiri, namun mereka dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku 

dalam organisasi tersebut. Proses pengaturan sumber daya 

organisasi yang tersedia diperlukan untuk pencapaian tujuan 
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organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan 

organisasi	yang	ada.	Kolb	(1995)	berpendapat	bahwa	“organization 

is a consciously coordinated social unit, composed of two or more 

people, that functions on a relatively continuous basis to achieve a 

common goal or set of goals”.  Organisasi merupakan suatu sistem 

yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk pencapaian 

tujuan, sehingga dalam organisasi terdapat unsur-unsur penting 

dalam pencapaian tujuan yang diinginkan tersebut. Adapun 

unsur-unsur	 organisasi	 tersebut	 yaitu:	 (a)	mempunyai	 tujuan,	

(b)	 mempunyai	 kerangka	 (struktur),	 (c)	 mempunyai	 sumber	

keuangan,	 (d)	mempunyai	cara	untuk	memberikan	kecakapan	

kepada	 anggotanya	 untuk	 melaksanakan	 tugas/	 kerja	 dalam	

rangka	mencapai	tujuan,	(e)	terdapat	proses	interaksi	kerja,	(f)	

mempunyai	pola	kebudayaan,	dan	(g)	mempunyai	hasil-hasil	yang	

ingin dicapai.

Hierarchy of Authority (Hierarki Wewenang)

Berkaitan dengan wewenang, beberapa ahli menjelaskan 

bahwa pimpinan mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu 

organisasi yang dipimpinnya, dimana proses kontrol kepemimpinan 

dimulai dari posisi yang paling bawah menuju pada posisi yang 

paling puncak. Dalam buku ini dijelaskan tahapan-tahapan yang 

terdapat dalam organisasi yang terdiri dari sepuluh tahapan bagi 

pimpinan	 (direktur),	dimana	pimpinan	organisasi	harus	 selalu	

melaporkan kegiatan pada pimpinan tertinggi atau pada direktur 

eksekutif,	 dan	 direktur	 eksekutif	 tersebut	 harus	melapor	 juga		

pada presiden direktur kemudian kepada Chief Executive Officer 

(CEO).	Hal	ini	tentunya	tidak	terlepas	dari	besarnya	pengaruhnya	

jaringan komunikasi dalam sebuah organisasi yang terstruktur.

 Sementara itu, pada pembagian kerja organisasi, 

menunjukkan adanya rantai perintah yang secara langsung posisi 

yang tertinggi dapat memberikan mandat kepada bawahannya 
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yang menangani masalah yang terkait dengan organisasi seperti 

struktur organisasi yang ada pada rumah sakit.

•	 Sistem Terbuka dalam Perspektif Organisasi

Sistem ini adalah merupakan model organisasi yang tentunya 

perlu dipahami mengenai perbedaan kedua;  sistem tertutup dan 

sistem terbuka. Sistem tertutup (closed system) adalah sistem 

organisasi	yang	fungsinya	untuk	pemenuhan	kebutuhan	organisasi	itu	

sendiri. Dan tertutup bagi lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya, Sistem 

organisasi terbuka (open system) adalah merupakan interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya untuk dapat mempertahankan organisasinya. 

Adapun perbedaan antara sistem terbuka dan tertutup terletak pada 

tingkatan organisasi tersebut. Sistem terbuka (open system), kekuatan 

yang berupa perasaan, norma dan sikap berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat pada kombinasi model 

organisasi	yang	digambarkan	Kreitner	dan	Kinicki	(2007)	²	dibawah	ini:	

Input

Materia
l
Money
Human
Effort
Informa
tion

Goals and
Values Subsystem

Culture (budaya)
Philosophy
(Philosofi)
Overall goals
(Tujuan bersama)
Individual
(individu)
goals (tujuan)

Technical Subsystem

Knowledge (ilmu
Pengetahuan)
Techniques
(teknik)
Facilities
(fasilitas)

Psychosocial Subsystem

Human resources (HRD)
Attitudes (perilaku)
Perceptions (persepsi)
Motivation (motivasi)
Group dynamics
(Kelompok dinamis)
Leadership
(kepemimpinan)
Communication
(komunikasi)
Interpersonal relations
(hubungan
i l)

Structural Subsystem

Tasks (tugas)
Work flow (arah kerja)
Work Groups (kelompok
kerja)
Authority (wewenang)
Information flow
(informasi)
Procedures (prosedur)
R l (t t )

Managerial Subsystem

Goal Setting (tujuan)
Planning (rencana)
Assembling resources
(pengumpulan sumber
daya)
Organizing (organisasi)
Implementing
(implementasi)
Controlling

Outputs

Products
(produksi)
Services
(pelayana
n)
Human
(manusia)
Satisfactio
n
(kepuasan
)
Organizatio
nal
survival
and

feedback

The organization as an Open System2
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•	 Efektifitas Organisasi (Organizational Effectiveness) 

Kriteria	efektifitas	dalam	organisasi	menurut	Kreitner	dan	Kinicki,	

adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal penting dalam 

organisasi,	 yaitu:	 (a)	Pencapaian	 tujuan,	dimana	hasil	atau	sasaran	

yang	 diharapkan	 telah	 dinyatakan	 sebelumnya,	 (b)	 Sumberdaya.	

Sebuah	organisasi	dianggap	efektif	apabila	telah	memperoleh		faktor-

faktor	produksi	yang	diperlukan,	baik	bahan	baku,	modal,	serta	keahlian	

teknis	 dan	 manajerial,	 (c)	 Proses	 internal.	 Organisasi	 dikatakan	

sehat	apabila	 informasi	dapat	mengalir	dengan	 lancar	dan	 terdapat	

loyalitas, komitmen, kepuasan kerja, dan kepercayaan karyawan, 

dan	 (d)	 kepuasan	 strategis	 (kepuasan	 pihak-pihak	 berkepentingan	

sebagai	kriteria	penting	dalam	efektifitas	organisasi	(see 5th edition). 

Adapun	empat	cara	untuk	menilai	efektivitas	organisasi	lihat	gambar	

“organization proses”	dibawah	ini:	

Organization Proses

Strategic constituencies
satisfaction

Strategic constitutt encies
satisfaff ction

Internal ProcessesResource
Acquisition

Goal
Accomplishment
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•	 Kriteria Efektivitas (effectiveness criteria) 

Para ahli organisasi menyarankan untuk dapat mengadakan 

pendekatan	 multidimensi	 dalam	 meraih	 efektivitas	 organisasi	

pascamodern dengan tidak lagi menggunakan kriteria tunggal dalam 

organisasi. Hal ini lebih dikarenakan untuk kepentingan organisasi, 

dengan harapan organisasi dapat berjalan dengan baik. 

 Di sisi lain, organization decline merupakan penurunan 

sumberdaya dalam sebuah organisasi yang biasanya diawali oleh tanda-

tanda peringatan (early warning Sign) terlebih dahulu. Ada 14 tanda 

atau peingatan awal dalam organization decline,	 sebagai	 berikut:	

(1)	personel	yang	berlebihan	dalam	sebuah	organisasi,	(2)	teleransi	

terhadap	ketidakmampuan	sumberdaya,	(3)	prosedur	administrasi	yang	

tidak	praktis,	(4)	kekuasaan	staf	yang	tidak	proporsional,	(5)	pergantian	

substansi	tanpa	memperhatikan	skala	prioritas,	(6)	tidak	terdapatnya	

tujuan	yang	jelas	dalam	suatu	keputusan,	(7)	ketakutan	akan	konflik	

dan	 adanya	 rasa	malu,	 (8)	 hilangnya	 komunikasi	 yang	 efektif,	 (9)	

struktur organisasi yang lama (outdated),	(10)	banyaknya	kesalahan	

yang	dibuat	oleh	pimpinan,	(11)	resistensi	terhadap	perubahan,	(12)	

moral	rendah,	(13)	kelompok	kepentingan	yang	lebih	vocal	( special 

interest group are more vocal),	dan	(14)		menurunnya	inovasi	dalam	

organisasi.

B. Pendekatan Kontigensi (the contingency approach)

pada Desain Organisasi

Pendekatan kontigensi dalam organisasi cenderung menjadi 

lebih	 efektif	 apabila	 dibuat	 secara	 terstruktur	 dan	memperhatikan	

situasi	dan	kondisi	organisasi	secara	efektif.	Pendekatan	ini	diterapkan	

dalam organisasi tujuannya untuk memperkirakan kemungkinan yang 

akan terjadi dalam organisasi dikemudian hari akibat ketidakpastian 

lingkungan sekitarnya, sehingga tujuan untuk menciptakan kesesuaian 

organisasi dan lingkungan organisasi dapat berjalan dengan lancar. 

Konfigurasi	 ini	 telah	diterapkan	oleh	Carol	Bartz	yang	menjadi	

CEO dalam sebuah perusahan besar dimana terdapat hal yang menarik 
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dalam pernyataannya yang mengatakan “I’ve turned this company 

around three times. It’s like a sailingboat. Artinya bahwa dia telah 

mengadakan perubahan tiga kali dalam organisasi yang dipimpinya 

seperti	filosofi	sebuah	perahu	yang	selalu	bergerak	ketika	ada	hamparan	

ombak yang menerjang perahu tersebut. 

Dalam menilai ketidakpastian tersebut, di bawah ini, Kreitner 

dan Kiniki (see: edisi 7, 2007) dalam bukunya  “Management”	(9th	ed,	

2004)	menjelaskan	adanya	berbagai	tanda-tanda	yang	tujuannya	untuk	

pencapaian	organisasi	secara	efektif,	sebagai	berikut:

Model Assessing Environtmental Uncertainty

Low Moderate High

1. How strong are social, political, 
and economic pressures on the 
organization?

Minimal Moderate intense

2.	How	frequent	are	tchnological	
breakthroughs in the industry

infrequent occasional frequent

3. How reliable are resources and 
applies? Reliable

Occasional, 
predictable 
shortages

unreliable

4.	How	stable	is	the	demand	for	the	
organization’s	product	or	service

Highly 
stable

Moderately stable unstable

Model Assessing Environtmental Uncertainty di atas adalah merupakan 
model dimensi untuk mengklasifikasikan tuntutan terhadap lingkungan 
organisasi. Pada sumbu horizontal yang digambarkan seperti busur panah 
tersebut adalah merupakan dimensi organisasi sederhana tetap mempunyai 
makna yang kompleks. Dan, dimensi yang terdapat dalam organisasi 
menggambarkan adanya dimensi statis dan dinamis dalam lingkungan 
organisasi. 
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Perbedaan dan Integrasi: The Lowrence dan Lorsch 

Paul Lawrence dan Jay Lorsch adalah penulis yang berasal dari 

Harvard dalam literatur klasiknya yang berjudul “organization and 

Environtment”, menjelaskan akan pentingnya arti struktur dalam 

organisasi. Dalam literatur tersebut dijelaskan beberapa hal penting 

yang	terkait	dalam	organisasi,	yaitu:	(1)	diferensiasi	dalam	pembagian	

(splits)  organisasi. Hal ini terjadi karena banyaknya perbedaan yang 

terjadi dalam organisasi yang diakibatkan oleh terjadinya kesalah-

pahaman	dalam	organisasi,	serta	konflik	dan	politik	dalam	organisasi.	

Sehingga perbedaan tersebut tentunya harus diimbangi dengan 

dorongan struktural yang berlawanan untuk memastikan koordinasi 

yang	diharapkan	dapat	berjalan	dengan	efektif.	(2)	integrasi	organisasi	

bersama. Dalam organisasi tentunya diperlukan beberapa hal penting 

dalam organisasi yang dapat memperlancar jalannya organisasi. Hal-hal 

tersebut	berkaitan	dengan:	(a)		hierarki	formal,	(b)	kebijakan,	aturan,	

dan	prosedur	yang	standar,	(c)	departemen	yang	mengurus	organisasi,	

(d)	komite	organisasi,	(e)	pelatihan	yang	berkaitan	dengan	SDM,	(f)	

individu dan kelompok yang bertindak sebagai penghubung dalam 

organisasi. 

Selain itu, dalam studi organisasi yang dijelaskan dalam buku 

ini diperlukan adanya studi yang berkaitan dengan desain kontigensi 

dalam organisasi. Ilmuan Inggris yang bernama Tom Burns dan G.M. 

Stalker, dalam penelitiannya menjelaskan mengenai arti pentingnya 

perbedaan dalam mechanistic dengan organisasi yang disebutnya 

sebagai organic organization. Mechanistic organization merurut Burns 

dan Stalker diartikan sebagai birokrasi yang kaku dengan aturan yang 

ketat, serta mengartikan sebuah organisasi dalam arti yang sempit pula. 

Adapun karakteristik Mechanistic dan Organic organization, dibawah 

ini	digambarkan	dalam	tabel,	sebagai	berikut:
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Karakteristik Mechanistic dan Organic organization

Characteristic
Mechanistic 

Organization

Organic 

Organization

1.	Task	definition	and	knowledge	

required
Narrow; technical Broad general

2. Linkage between individual’s 

constribution	and	organization	purpose
Vague or indirect Flexible; varied

3.	Task	flexibility	 Rigid; routine  Flexible; varied

4.	 Specification	of	techniques,	

obligations, and rights
Specific  General

5.	Degree	of	hierarchical	control High 
Low (self control 
emphasized)

6. Primary communication pattern Top-down 
Lateral (between 
peer)

7. primary decision-making  style Authoritarian 
Democratic; 
participative

8. Emphasis on obedience and loyality High low

Sumber:	Organizational	Behavior	7th .	Ed.	Robert	KREITNER	&	Angelo	KINIKI

Dalam tabel di atas terlihat bahwa organisasi telah terlihat lebih 

birokratis. Di sisi lain, organisasi mekanis telah memberikan kebebasan 

bagi anggota organisasi tersebut; sehingga struktur organisasi mekanis 

yang ada tentunya akan dapat melahirkan kebutuhan sistem yang 

diperlukan bagi anggota organisasi tersebut secara sistimatis. 

Berkaitan dengan masalah organisasi ini, terdapat tiga variabel 

penting yang harus diperhatikan dalam organisasi, yaitu teknologi, size 

(ukuran)	dan	strategic choice	(pilihan	strategis).	Efek	yang	terjadi	pada	

teknologi tentunya akan besar pula pengaruhnya dengan lingkungan 

organisasi	itu	sendiri.	Disisi	lain,		organisasi	yang	efektif	tentunya	harus	

memiliki kompleksitas teknologi dengan baik dan terstruktur organisasi 

yang baik pula. Dengan demikian, Joan Woodward mengatakan bahwa 

teknologi merupakan penentu bagi keberhasilan sebuah organisasi. Hal 
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itu	tentunya	tidak	terlepas	dari	(a)	semakin	besar	teknologi	menuntut	

ketergantungan antara individu dan atau kelompok, semakin besar pula 

kebutuhan	akan	organisasi,	(b)	dengan	adanya	teknologi	maka	struktur	

organisasi yang diharapkan akan mudah terkoordinasi dengan baik.

Dengan	demikian,	pilihan	strategis	(trategic choice) dan struktur 

organisasi yang diharapkan oleh sosiolog Inggris, John Child yang 

menolak	 adanya	 pendekatan	 imperatif	 lingkungan	 yang	 terjadi	

dalam organisasi. Child menjelaskan bahwa proses yang terjadi 

lebih dikarenakan oleh pengaruh politik  yang melibatkan pemegang 

kekuasaan dalam organisasi. Berdasarkan model pilihan strategis 

tersebut tentunya struktur organisasi akan lebih ditentukan oleh koalisi 

strategis dari manajemen puncak. Hal ini dapat dilihat dari bagan 

hubungan	antara	pilihan	strategis	dibawah	ini:	

Organizational	objectives

Environmental 
constraints

Strategic 
decisions 
made by 

dominant 
coalition

Decision makers’ 
personal	beliefs	
attitudes values 

and ethics

Organizational	
structure

Organizational	
Effectiveness

Organization	
strategies

Target markets
Capital	sources/	

uses
Human 

resources
Technology
Total	quality	
Management

Corrective action

Gambar	:	Hubungan	antara	pilihan	strategis	dan	struktur	
organisasi (7	th.	Ed.)	

C. Perilaku Organisasi.

Sementara itu, perilaku dalam organisasi merupakan sikap dan 

tindakan,	serta	 tingkah	 laku	(manusia	atau	kelompok)	dalam	suatu	

organisasi. Artinya bahwa perilaku organisasi merupakan sebagai 
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penelaah tentang individu dan kelompok dalam lingkungan organisasi. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kreltner 

dan	 Kinicki	 (2007)	 berpendapat	 bahwa	 perilaku	 organisasi adalah 

“interdiciplinary field dedicated to better understanding and managing 

people at work,” artinya bahwa perilaku individu dan kelompok serta 

pengaruh yang terjadi dalam organisasi tujuannya adalah untuk 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Mengingat dalam organisasi adanya dinamika internal 

(perkembangan	 peran)	 dan	 tuntutan	 eksternal yang semakin 

berkembang, organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas 

dari	adanya	faktor	manusia	atau	anggota	organisasi	yang		tergabung	

di dalamnya, yang tentunya merupakan unsur utama serta penentu 

bagi berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu proses organisasi dalam 

pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan, tentunya tidak terlepas 

dari hal-hal yang penting yang terjadi pada individu anggota organisasi, 

seperti komunikasi atau motivasi yang terjadi dalam kelompok, serta 

proses yang terjadi dalam organisasi baik itu budaya, nilai-nilai yang 

tentunya	merupakan	faktor	utama	dalam	pencapaian	tujuan	organisasi	

yang diharapkan. Hal ini seperti proses yang terlihat pada gambar 

perilaku organisasi di bawah ini.

PROCESS OCCURING WITHIN INDIVIDUAL
(Attitudes, perception, motivation)

GROUP PROCESS 
(Communication, influence, formal & informal norms)

ORGANIZATIONAL PROCESS 
(Organizational culture, values, structure, politics)

ORGANIZATIONAL

BEHAVIOUR

Proses	organisasi	(Sumber:	Ratzburg	W.H,	2007)
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Pada proses perilaku organisasi diatas, pada dasarnya organisasi 

terjadi	 atas	 berbagai	macam	 faktor,	 baik	 secara	 individu,	 kelompok	

maupun secara organisasi, dimana tujuan yang diharapkan adalah 

untuk memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. 

D. Paradigma dan Pengembangan Organisasi

Kehidupan selalu dinamis dan selalu ada perubahan. Demikian 

pula halnya dengan organisasi. Organisasi tentunya juga mengalami 

berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam organisasi (internal 

organization), maupun yang berasal dari luar organisasi (external 

organization). Ekternal organisasi sering terjadi ketika volume kegiatan 

organisasi bertambah banyak, adanya perubahan tujuan, penambahan 

tujuan, perluasan wilayah kegiatan, tingkat pengetahuan, tingkat 

ketrampilan, sikap, serta perilaku anggota organisasi. Sementara itu, 

tantangan perubahan yang berasal dari internal organisasi, misalnya 

adanya peraturan baru, perubahan kebijaksanaan dari organisasi 

dari tingkat yang lebih tinggi, perubahan selera masyarakat terhadap 

organisasi. 

Dalam pelaksanaan perubahan dan pengembangan organisasi, 

Islami	 (2003)	 memaparkan	 4	 proporsi	 yang	 diperlukan	 dalam	

pengembangan	organisasi,	sebagai	berikut:	

	 Pimpinan organisasi harus mengambil inisiatif yang kuat untuk 
menetapkan program pengembangan organisasi secara terencana dan 
sistematis;

	 Program tersebut harus diarahkan pada upaya menjadikan organisasi 
lebih adaptable terhadap baik lingkungan yang ada sekarang ataupun 
yang diadaptasi bakal muncul;

	 Program tersebut harus menggunakan metode yang di desain untuk 
mengubah pengetahuan, keahlian, sikap, proses, perilaku, desain jabatan 
dan desain organisasi; dan 

	 Program pengembangan harus didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas 
organisasi dan kinerja individu dapat ditingkatkan sejauh program 
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tersebut memfasilitasi pengintegrasian secara optimal tujuan individu 
dan tujuan organisasi. Selain itu dikatakan bahwa untuk melakukan 
perubahan organisasi tentunya diperlukan pendekatan tertentu.  

Sehingga dalam menghadapi tantangan penyebab perubahan 

tersebut tentunya organisasi dapat menyesuaikan diri antara lain 

seperti	yang	diintisarikan	oleh	Sutarto	(1993),	antara	lain:	(a)	merubah	

struktur yaitu menambah satuan, mengurangi satuan, merubah 

kedudukan satuan, menggabung beberapa satuan menjadi satuan 

yang lebih kecil, merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi 

atau sebaliknya, merubah luas sempitnya rentangan kontrol, merinci 

kembali kegiatan atau tugas, menambah pejabat, mengurangi pejabat, 

(b)	merubah	tata	kerja	yang	dapat	meliputi	tata	cara,	tata-aliran,	tata-

tertib,	 dan	 syarat-syarat	melakukan	pekerjaan,	 (c)	merubah	orang,	

dalam pengertian merubah sikap, tingkah laku, perilaku, meningkatkan 

pengetahuan,	meningkatkan	ketrampilan,	dan	(d)	merubah	peralatan	

kerja; sehingga tujuan organisasi yang diharapkan akan tercapai. 

Keempat macam perubahan diatas tentunya saling berkaitan antara 

satu dengan lainnya, yang tentunya tujuan yang diharapkan dari 

organisasi tersebut dapat tercapai. Akan tetapi tidak semua usaha 

perubahan yang terjadi dalam organisasi dapat berjalan lancar sesuai 

yang diharapkan organisasi, hal ini karena terjadinya perlawanan 

dari para pejabat dalam organisasi, mereka khawatir akan kehilangan 

jabatan,	kedudukan,	atau	fasilitas	lainnya.	

Guna menghindari kemungkinan yang ditimbulkan akibat 

perlawanan tersebut, maka dalam setiap usaha perubahan harus 

diawali	 dengan	 rencana	 yang	 matang,	 pemberian	 informasi	 yang	

jelas kepada anggota organisasi mengenai perubahan tersebut, serta 

menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan yang akan dilaksanakan 

tidak	akan	menimbulkan	akibat	negatif	baik	bagi	para	pejabat	maupun	

bagi organisasi. Perubahan dalam suatu organisasi penting dilakukan 

karena tujuan yang diharapkan atas perubahan tersebut adalah 

penyempurnaan organisasi menjadi lebih baik.
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Selain itu, pengembangan organisasi juga merupakan suatu 

proses yang sistematis yang menerapkan asas-asas praktek dalam 

ilmu organisasi untuk mencapai tujuan penyempurnaan organisasi 

secara	efektif.	Dalam	konsep	paradigma	 	pengembangan	organisasi	

Simmons dan Eugene menjelaskan bahwa, organisasi di harapkan 

dapat	 bersifat	 dinamis	 dan	 dapat	 menyesuaikan	 perubahan	 itu	

sendiri. Dengan demikian karakateristik organisasi yang diharapkan 

dalam penyempurnaan proses pemecahan dan perubahan organisasi 

yang	lebih	efektif	tentunya	akan	dapat	tercapai	dengan	perencanaan	

organisasi	yang	baik	pula,	meningkatkan	efektifitas	organisasi,	serta	

pendekatan berencana dalam proses organisasi.  Hal ini dapat dilihat 

dari gambar konsep paradigma pengembangan organisasi yang 

digambarkan	 oleh	 Simmons	 dan	Eugene	 (dalam	Syamsi,	 1994)	 di	

bawah	ini:

strategy

 A

(Adaptation)

Policy,

Planning,

Values,

Goals

  G

(Goal attainment)

Program

Development

Implementation

Intervention

(Tension)

Management

Psycho-sosial procesess,

Interaction and 

Communication system

(Integration)

Technical administrative

Budgetary, personel

Support systems

coordinative

ekternal

internal

Konsep Paradigma Pengembangan Organisasi

(Sumber:	Ibnu	Syamsi	(1994):	diadopsi	dari	Simmons	and	Eugene)
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Mengingat adanya dinamika internal yang merupakan 

pengembangan peran dalam organisasi serta tuntutan ekternal yang 

semakin berkembang, tentunya organisasi dihadapkan pada upaya 

penyesuaian diri untuk merespon dinamika eksternal dan integrasi 

potensi-potensi internal dalam melaksanakan tugas organisasi yang 

semakin meningkat, tentunya diperlukan strategi organisasi yang baik, 

sehingga harapan organisasi yang diharapkan akan menjadi baik.
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Bagian 03
STRATEGI ORGANISASI PUBLIK 

DI ERA DESENTRALISASI

Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang 

solid	dan	mampu	berperan	sebagai	wadah	bagi	pelaksanaan	fungsi-

fungsi	pemerintah	serta	sebagai	proses	 interaksi	antara	Pemerintah	

dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. 

Dalam kaitan tersebut, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan 

penataan organisasi perangkat daerah yang lebih diarahkan pada upaya 

rightsizing yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah 

daerah	 yang	 difokuskan	 untuk	 mengembangkan	 organisasi	 yang	

lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (flat), 

transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. 

Secara lebih rinci, kebijakan penataan organisasi perangkat 

daerah diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah 

yang	memenuhi	ciri-ciri	sebagai	berikut	(Tamin,	2003):

1.  Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas; 

Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi 

yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan 

terutama mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber 

daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Di samping 

itu, dengan adanya strategi yang jelas dalam pencapaian visi dan 

misi organisasi, maka akan dapat ditentukan desain organisasi 
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yang	 tepat	 dalam	 rangka	 menjamin	 efektifitas	 dan	 efisiensi	

organisasi.

2. Organisasi flat atau datar; Sebagai organisasi yang langsung 

bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, maka organisasi 

perangkat daerah hendaknya lebih berbentuk flat atau datar 

yang berarti struktur organisasinya tidak perlu terdiri dari banyak 

tingkatan atau hierarki. Dengan demikian proses pengambilan 

keputusan dan pelayanan akan lebih cepat.

3. Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan; dengan 

organisasi yang berbentuk ramping maka jumlah pembidangan 

secara horisontal harus ditekan seminimal mungkin sesuai dengan 

beban	dan	sifat	 tugasnya,	 sehingga	span of control-nya berada 

pada posisi ideal. Di samping itu, penyederhanaan pembidangan 

melalui upaya regrouping memungkinkan penanganan masalah 

menjadi	lebih	terintegrasi	(mendukung	terwujudnya	institutional 

coherence) karena tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu 

dipecah-pecah ke dalam banyak unit, tetapi disatukan dalam satu 

kesatuaan wadah organisasi.

4.	 Organisasi	 bersifat	 jejaring	 (networking); networking antar 

pemerintah daerah maupun dengan pihak lain menjadi sangat 

penting	 dalam	 rangka	memanfaatkan	 keunggulan	 komparatif/

keunggulan	 kompetitif	 masing-masing	 daerah.	 Networking 

tersebut	akan	sangat	bermanfaat	 sebagai	 sarana	saling	berbagi	

pengalaman (sharing of experiences), saling berbagi keuntungan 

dari kerja sama (sharing of benefits), maupun saling berbagi 

dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional 

(sharing of burdens). Organisasi	yang	bersifat	jejaring	itulah	yang	

akan dapat memperkuat eksistensinya dan dapat survive dalam 

iklim	yang	kompetitif.	Oleh	karena	itu,	berbagai	kalangan	menilai	

bahwa organisasi yang sukses adalah “small organization but large 

networking”

5.	 Organisasi	bersifat	fleksibel	dan	adaptif;	perubahan	merupakan	

sesuatu	yang	konstan.	Oleh	karena	itu,	organisasi	harus	fleksibel	
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dan	adaptif,	artinya	bahwa	organisasi	itu	mampu	untuk	mengikuti	

setiap perubahan yang terjadi terutama perubahan yang 

diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Fleksibilitas	 organisasi	 hendaknya	 dimanifestasikan	 ke	 dalam	

struktur, sistem dan proses, serta perilaku aparaturnya.

6.	 Organisasi	 banyak	 diisi	 jabatan-jabatan	 fungsional;	 Sejalan	

dengan bentuk organisasi yang flat, organisasi hendaknya lebih 

banyak	diisi	oleh	pejabat-pejabat	fungsional	yang	mengedepankan	

kompetensi	 dan	 profesionalitas	 dalam	 pelaksanaan	 tugasnya.	

Sebaliknya jabatan struktural sebaiknya dibentuk dalam rangka 

mewadahi	tugas-tugas	yang	bersifat	manajerial	saja	sehingga	perlu	

disederhanakan hanya untuk level pimpinan tertentu saja.

7. Organisasi menerapkan strategi “Learning Organization”; 

Organisasi perangkat daerah mau tidak mau harus berhadapan 

dengan perubahan yang sangat cepat. Dalam suasana tersebut 

diperlukan	organisasi	yang	mampu	mentransformasikan	dirinya	

(organisasinya)	 untuk	 menjawab	 tantangan-tantangan	 dan	

memanfaatkan	 kesempatan	 yang	 timbul	 akibat	 perubahan	

tersebut.	Proses	transformasi	atau	belajar	dari	setiap	unsur	dalam	

organisasi tersebut kita kenal sebagai “Learning Organization” 

atau “Organisasi Pembelajar”. Pada akhirnya organisasi yang 

cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan yang terjadi, dan organisasi yang mampu beradaptasi 

itulah yang akan tetap eksis dan diperhitungkan.

8. Organisasi bervariasi; dibuka kesempatan yang luas bagi masing-

masing daerah untuk menyusun organisasi sesuai dengan 

strategi yang didasarkan pada kondisi dan karakteristik serta 

kemampuannya masing-masing”.

Pendekatan uniformitas yang diterapkan di masa lalu ternyata 

tidak selalu tepat mengingat kenyataan beragamnya kondisi. 

Karakteristik, permasalahan, dan akar budaya yang ada di daerah. Oleh 

karena itu, organisasi perangkat daerah sangat dimungkinkan bervariasi 
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antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun demikian 

dalam tataran empiris, dari pengalaman yang lalu, segala impian 

normatif	 teoritis	tersebut	di	atas,	 tidaklah	selalu	menjadi	kenyataan	

karena implementasi kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana. 

Implementasi menyangkut dimensi interpretasi, komitmen organisasi, 

dan dukungan sumber daya yang ada. Demikian pula dalam konteks 

penataan kelembagaan pemerintah daerah, peluang diskresi yang 

sangat luas dalam penataan kelembagaan sebagaimana dirumuskan 

dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 ternyata tidak selalu memunculkan 

output dan outcome yang	positif.

Fenomena tersebut terjadi karena dalam penataan organisasi 

perangkat daerah tidak hanya berlandaskan kebutuhan untuk 

mencapai visi dan misi organisasi, akan tetapi seringkali terjadi adanya 

intervensi berbagai kepentingan dari para pelaku maupun stakeholders 

kelembagaan di daerah. Kedua hal tersebut seringkali pula berada 

pada dua kutub yang saling berhadapan secara diametris. Akhirnya 

penataan kelembagaan melahirkan organisasi perangkat daerah dalam 

bentuk	 yang	 lebih	 bersifat	 kompromistis	 dari	 berbagai	 kepentingan	

tetapi	menjadi	 kurang	 efisien	 dan	 efektif	 jika	 ditinjau	 dari	 prinsip-

prinsip organisasi. Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang dilakukan 

Kementerian	Pendayagunaan	Aparatur	Negara,	ditemukan	fakta	adanya	

kecenderungan daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang 

terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah 

yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena kewenangan dan keleluasaan 

dalam penataan kelembagaan pada tahap implementasi diterjemahkan 

secara berbeda-beda oleh masing-masing daerah dan cenderung 

diinterpretasikan sesuai dengan keinginan masing-masing daerah. 

Di samping itu, pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan dalam penataan kelembagaan seringkali cenderung lebih 

bernuansa	politis	daripada	pertimbangan	rasional-obyektif,	efisiensi,	

dan	efektivitas.	Kecenderungan	tersebut	telah	membawa	implikasi	pada	

pembengkakan	organisasi	perangkat	daerah	secara	sangat	signifikan.
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Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang ditujukan 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan 

atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan 

dan	dalam	melakukan	kegiatannya	didasarkan	pada	prinsip	efisiensi	

dan produktivitas. Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada prinsip 

efisiensi	 dan	 produktivitas	 tersebut	 mengharuskan	 bahwa	 setiap	

organisasi atau unit kerja dilingkungan pemerintah melaporkan 

kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP).	 Dengan	 instruksi	 ini	 kepada	 unit	 kerja	 di	 lingkungan	

pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai 

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Dewasa ini organisasi-organisai beroperasi dalam suatu lingkungan 

global yang sarat dengan perubahan, turbulensi, dan ketidakpastian, 

sedangkan	yang	 tidak	berubah	adalah	perubahan	 itu	sendiri	 (Boast	

dan	Martin,	 1997).	Cara	 perubahan	 yang	 terjadi	 juga	 berbeda	 bila	

dibandingkan dengan era sebelumnya, baik dalam arah dan pola, maupun 

magnitudenya.	Akibatnya	organisasi	(pemerintahan	daerah)	tidak	dapat	

mengandalkan pada jenis tindakan terencana yang disusun berdasarkan 

asumsi yang lama. Terkait dengan konstelasi ini, pengembangan 

organisai yang selama ini ditempuh tidak lagi dapat menjamin 

keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi pemerintah daerah.

Hambatan pembangunan sistem dan standar kerja birokrasi yang 

profesional	berasal	dari	 lingkungan	internal	dan	eksternal	birokrasi.	

Dilihat dari lingkungan internalnya terdapat dua hambatan utama 

(Zuhro,	2007):	pertama, budaya birokrasi. Budaya itu terwujud dalam 

perilaku yang korup dan tidak berorientasi pada pelayanan. Di kalangan 

internal birokrasi, masih kuat dianut etos kerja yang bertentangan 

dengan	kebutuhan	memfungsikan	birokrasi	untuk	meningkatkan	daya	

saing ekonomi. Bagi sebagian besar elit birokrasi dan pegawai birokrasi, 

yang dipandang sebagai perilaku menyimpang di dalam kehidupan 

birokrasi sehari-hari adalah mereka yang tidak mau ikut korupsi, baik 

itu korupsi uang maupun waktu. 
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Sementara dalam urusan pelayanan, orientasi memberikan 

pelayanan optimal atau memuaskan kepada pengguna jasa 

pemerintahan masih dirasakan asing oleh kalangan birokrat. Padahal, 

budaya korup dan tidak berorientasi melayani ini jelas sangat 

bertentangan dengan tuntutan saat ini yang mensyaratkan keharusan 

birokrasi mengadopsi sebagian besar nilai-nilai organisasi korporasi, 

seperti	 berorientasi	 melayani	 dan	 meningkatkan	 hasil,	 efisien,	

akuntabel,	transparan	dan	efektif.

Kedua, di Indonesia kelompok birokrat sudah lama menjadi 

kelompok kepentingan ekonomi. Elit birokrat berusaha membangun 

solidaritas seluruh pegawai untuk mengamankan kepentingan materiil 

masing-masing. Sebagai konsekuensi dari eksisnya birokrat sebagai 

kelompok kepentingan, mereka sangat berkepentingan dengan bentuk 

organisasi yang besar dan memiliki rentang yang panjang.

Kebanyakan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap arti penting misi 

organisasi. Misi merupakan pedoman bagi organisasi untuk akan 

menjadi apa atau seperti apa suatu organisasi dimasa datang.

Untuk	 mendukung	 upaya	 redefinisi	 konsep	 kekuasaan	 maka	

reorientasi birokrasi pemerintah diperlukan. Selama ini birokrasi publik 

cenderung menempatkan kekuasaan sebagai orientasi utamanya. 

Akibatnya birokrasi sering lebih menomorduakan pelayanan kepada 

warganya. Sebagian besar enerji birokrasi dihabiskan untuk mencari 

dan memperbesar kekuasaan karena dengan kekuasaan mereka 

akan dapat memperoleh sumberdaya, anggaran, dan pengaruh. Oleh 

karena	itu,	redefinisi	misi	birokrasi	perlu	dilakukan.	Birokrasi	bukan	

lagi alat kekuasaan untuk mengontrol perilaku warga dan memenuhi 

kepentingan elit kekuasaan tetapi harus dikembalikan pada misinya 

yang utama sebagai lembaga pelayanan publik. Dengan cara ini maka 

orientasi pada kekuasaan akan dapat ditekan serendah-rendahnya dan 

orientasi pada pelayanan akan dapat diperkuat.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sekarang dan 

dimasa depan terutama terkait dengan globalisasi membutuhkan 
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kemampuan	 profesional	 dari	 para	 pejabat	 publik	 tidak	 hanya	 di	

pusat tetapi juga yang ada di daerah. Kegagalan dalam memperbaiki 

profesionalisme	 aparatur	 birokrasi	 pemerintah	 akan	 sangat	 luas	

implikasinya terhadap kemampuan pemerintah dan satuan sosial 

ekonomi yang ada di wilayahnya untuk dapat bersaing pada pasar global 

atau	nasional.	Efisiensi	di	sektor	swasta	sangat	dipengaruhi	oleh	efisiensi	

dari	birokrasi	pemerintahnya.	Birokrasi	pemerintah	yang	tidak	efisien	

cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan membuat barang 

dan	jasa	yang	dihasilkan	oleh	sektor	swasta	menjadi	tidak	kompetitif.

”Struktur birokrasi yang panjang yang cenderung mempersulit 

pelayanan dan hubungan antara warga dengan pejabat publiknya 

dapat	disederhanakan.	Kemajuan	 teknologi	 informasi	 sekarang	

ini memungkinkan pemerintah memperbaiki kapasitas kontrol 

dengan mengurangi jenjang hirarkhi yang sekarang ini sangat 

panjang. Komunikasi antara warga dengan pejabat publik dan 

antara pejabat publik di jenjang bawah dengan pejabat publik di 

tingkat atas dengan demikian akan menjadi semakin mudah dan 

cepat”	(Dwiyanto,	2006).

Kalau penyederhanaan struktur birokrasi dapat dilakukan 

maka dengan sendirinya prosedur pelayanan pemerintah juga dapat 

disederhanakan. Prosedur pelayanan yang selama ini mengikuti hirarkhi 

dalam birokrasi pemerintah dengan sendirinya menjadi lebih pendek 

ketika struktur birokrasi disederhanakan. Yang penting diperhatikan 

dalam merumuskan prosedur pelayanan adalah mengkonsentrasikan 

kekuasaan	untuk	menjalankan	 fungsi	pemerintahan	dan	pelayanan	

kedalam satu satuan birokrasi tertentu. Selama ini pembagian 

kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan satu urusan 

pemerintahan dan pelayanan cenderung didistribusikan kepada banyak 

satuan birokrasi. Akibatnya pengembangan pelayanan satu atap di 

daerah menjadi sangat sulit, karena satu kegiatan pemerintahan dan 

pelayanan melibatkan banyak satuan birokrasi pemerintah. Dengan 

menyerahkan kewenangan untuk melayani warga dalam bidang 
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tertentu secara utuh kepada satu satuan birokrasi maka prosedur 

birokrasi menjadi jauh lebih sederhana.

Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang 

mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan 

dari	suatu	tatanan,	dan	kultur	mengandung	nilai	(values),	sistem,	dan	

kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan 

perilaku	 dari	 sumber	 daya	 manusianya.	 Menurut	 Thoha	 (2002)	

reformasi	kelembagaan	birokrasi	meliputi	reformasi	susunan	dari	suatu	

tatanan	birokrasi	pemerintah,	serta	reformasi	tata	nilai,	tata	sistem,	dan	

tata perilaku dari sumber daya manusianya. Hal senada diungkapkan 

oleh	Sedarmayanti	sebagai	berikut:	

”Sebuah	 organisasi	 selalu	 menghadapi	 metamorfosa,	 artinya	

hanya ada dua pilihan bagi organisasi, yaitu berubah atau mati. 

Namun pilihan untuk berubah merupakan pilihan yang tepat, 

tidak mungkin akan bertahan hidup kecuali mereka mengubah 

atau	 menstrukturkan	 kembali	 organisasinya”	 (Sedarmayanti,	

2004:	98).

A. Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal

Sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

mempunyai konsekuensi adanya pembagian kekuasaan antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi politik 

adalah pemberian hak dan kewenangan pada badan-badan politik di 

daerah, yaitu badan-badan yang mewakili rakyat dalam suatu daerah 

yang didapat karena pemilihan. Badan-badan ini merupakan alat-alat 

pemerintahan daerah yang mempunyai hak yang disebut ”otonomi dan 

medebewind”.	Menurut	Pipin	(2006:	38)	Otonomi	mencakup	aktivitas	

membentuk perundangan sendiri, melaksanakan pemerintahan 

sendiri, melakukan peradilan sendiri, dan melakukan tugas kepolisian 

sendiri.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pembagian 

kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam 
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sistem	pemerintahan	negara	 federal	 atau	 negara	 kesatuan.	Sistem 

negara	 federal	 terpola	 dalam	 tiga	 struktur	 tingkatan	 utama	 yaitu	

pemerintah	federal	(pusat),	pemerintah	negara	bagian,	dan	pemerintah	

daerah otonom. Sedangkan sistem negara kesatuan terpola dalam dua 

struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah	(provinsi,	kabupaten,	dan	kota)	(Gadjong,	2007:	62).	

Syarat	dibentuknya	negara	kesatuan	dan	negara	federal	menurut	

Strong	(1960	dalam	Gadjong,	2007:	69)	antara	 lain:	pertama, pada 

negara	kesatuan	terdapat	rasa	kebangsaan	(nation)	yang	erat	karena	

didasari kebersamaan dari awal kesatuan-kesatuan politik yang 

bergabung sebelum terbentuknya negara, sementara pada negara 

federal,	 sebelumnya	 tidak	 terikat	dalam	kebersamaan	 semacam	 itu	

dan tunduk pada kedaulatan bersama dalam negaranya sebelum 

terbentuknya	 federal.	 Kedua,	 pada	 pembentukan	 negara	 federal,	

kesatuan dari negara yang berdaulat hanya menghendaki persatuan, 

bukan kesatuan. Sedangkan pada negara kesatuan, yang menjadi hal 

yang utama adalah kesatuan yang ada dalam mewujudkan persatuannya 

dibingkai dalam suatu negara.

”Federal	merupakan	salah	satu	bentuk	kemitraan	(partnership)	

yang diatur dalam suatu perjanjian dengan pembagian secara 

khusus yang harus berlaku diantara para mitra. Perjanjian ini 

tertuang	 dalam	 konstitusi	 federal	 sehingga	 akhirnya	 kesatuan	

politik	yang	 tergabung	dalam	 ikatan	 federal	menjelma	menjadi	

negara	 bagian	 (deelstaat)	 yang	 disebut	 state	 (USA),	 canton 

(Switzerland),	 lander	 (Germany),	 atau	 province	 (Canada),	

yang	dalam	hal	 ini	membuat	prinsip	 federal	sebagai	salah	satu	

kombinasi antara self-rule dan shared-rule” (Gadjong,	2007:	70).

Lebih	 lanjut	Gadjong	 (2007)	berpendapat	bahwa,	 ”Pengaturan	

desentralisasi dalam negara kesatuan cenderung diletakkan dalam 

aturan kostitusi, dimana hubungan antara pemerintah pusat dengan 

daerah	adalah	hierarki,	tidak	seperti	negara	federal,	hubungan	antara	

pemerintah	federal	dengan	negara	tidak	otomatis	hierarki”	(Gadjong,	
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2007:	75).	Pelaksanaan	desentralisasi	dalam	negara	kesatuan	berarti	

memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan 

aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya daerah 

yang	bersifat	negara	yang	dapat	mendorong	lahirnya	negara.	Prinsip	

otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya 

berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat 

yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 

peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan 

kekhasan daerah. Hal ini mengandung makna bahwa isi dan jenis 

otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi 

yang dalam penyelengaraannya harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

”Desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau 

kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah. Sedangkan otonomi berarti 

adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu 

oleh	 suatu	 unit	 politik	 atau	 bagian	 wilayah/teritori	 dalam	

kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Dengan 

kata lain, desentralisasi adalah diserahkannya sebagian atau 

seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah. 

Daerah	 yang	 menerima	 kewenangan	 bersifat	 otonom,	 yakni	
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dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsanya 

sendiri	 secara	 mandiri.	 Setiap	 pendistribusian	 fungsi	 atau	

kewenangan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah harus disertai atau diikuti dengan 

distribusi	pembiayaan	atau	keuangan	yang	memadai	(sufficient).	

Dengan	demikian	dari	defenisi	di	atas,	dapat	disimpulkan	bahwa	

pengertian desentralisasi berbeda dengan otonomi” (Saragih,	

2003:	40).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah 

tidak hanya terbatas pada bidang keuangan. Hubungan keuangan 

hanya merupakan salah satu akibat dari pengaturan hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang lebih mendasar, yaitu 

pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab penyelenggaraan 

urusan pemerintah, mencakup pola hubungan pengawasan, hubungan 

yang timbul akibat sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan.

”Sebagai salah satu pilihan kebijakan pemerintahan lokal, 

desentralisasi politik ini diantaranya ditandai dengan tindakan 

penyerahan	 (bukan	 hanya	 sekedar	 delegasi	 wewenang)	 atas	

berbagai	macam	 fungsi	 pemerintahan	umum	dari	 pemerintah	

pusat kepada institusi-institusi subnasional atau daerah-daerah 

yang disertai dengan memberikan peran legal dan politik yang 

lebih besar. Desentralisasi politik ini berdampak pada perubahan 

pola	pengelolaan	negara	yang	mendasar.”		(Abdul	Wahab,	2002:	7).

Pasal	 1	 huruf	 e	 Undang-Undang	 Nomor	 22	 Tahun	 1999	

menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa istilah desentralisasi 
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pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih diperjelas lagi, yaitu 

penyerahan wewenang pemerintahan yang dimaksud adalah wewenang 

untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerah.

Sendi demokrasi, sendi negara hukum, sendi negara kesatuan 

tidak hanya terdapat pada pemerintah pusat, melainkan juga terdapat 

dalam pemerintahan daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus 

dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pembentukan daerah otonom 

berdasarkan	empat	macam	tuntutan	(Pipin,	dkk;	2006:	37	-	38)	sebagai	

berikut:

”1. Tuntutan Hukum. Negara Indonesia adalah negara berdasar atas 

hukum	 (rechtsstaat),	 sebab	 ciri	 negara	 hukum	 adalah	 adanya	

pembagian	kekuasaan	dan	pemencaran	kekuasaan	(scheidingen-

spreiding van machten).	Pembagian	dan	pemencaran	 tersebut	

sebagai upaya mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pusat 

pemerintahan yang akan memberikan beban pekerjaan yang 

harus dijalankan, dengan pemencaran pemerintah pusat akan 

diringankan dalam menjalankan pekerjaan. Pemencaran ini 

mempunyai	fungsi	sebagai	check and balance.

2. Tuntutan Negara Kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah 

negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan 

kesejahteraan orang banyak.

3. Tuntutan Demokrasi. Kerakyatan atau kedaulatan adalah 

demokrasi yang menghendaki partisipasi daerah otonom yang 

disertai badan perwakilan sebagai wadah kesempatan rakyat untuk 

berpartisipasi.

4. Tuntutan Kebhinekaan. Indonesia memiliki masyarakat yang 

pluralistik	yang	mempunyai	sifat	dan	kebutuhan	yang	berbeda-

beda. Untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan 

tidak	 mungkin	 memaksakan	 keseragaman	 (uniformitas).	

Setiap keseragaman dapat meningkatkan gangguan terhadap 

rasa keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Daerah otonom 

merupakan sarana yang mewadahi perbedaan tersebut dengan 

prinsip Bhineka Tunggal Ika.”
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Dalam Pelaksanaan desentralisasi, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia	(NKRI)	dibagi	atas	daerah	provinsi,	kabupaten,	dan	kota,	

dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang 

diatur dalam undang-undang. Desentralisasi merupakan kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintahan 

secara absolut tidak diserahkan kepada daerah karena berkaitan 

dengan kepentingan kehidupan bangsa dan tidak ada kewenangan 

atau kekuasaan pemerintahan yang diserahkan seratus persen atau 

sepenuhnya kepada daerah, kecuali kewenangan pemerintahan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat setempat.

Menurut pembagian kekuasaan, organisasi kekuasaan dapat 

dibagi	 secara	 horizontal	 dan	 vertikal.	 Pembagian	 secara	 horizontal	

berdasarkan atas bidang tugas yang berbeda-beda, sehingga timbul 

berbagai lembaga dalam negara, sedangkan pembagian kekuasaan 

secara vertikal menimbulkan dua garis antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan. Dengan demikian, adanya pembagian kekuasaan 

(tugas	pemerintahan)	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	

merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan dengan 

sistem desentralisasi. Atas dasar pembagian kekuasaan tersebut, UUD 

1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan adanya pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembagian kekuasaan secara 

vertikal	 dan	 pembagian	 kekuasaan	 secara	 horizontal	 terdiri	 atas	

pemerintah	 daerah	 dan	 dewan	 perwakilan	 rakyat	 daerah	 (DPRD).	

Tanpa demikian, status daerah hanya merupakan wilayah administrasi.

Beberapa alasan mengapa Indonesia menekankan desentralisasi 

kepada	pemerintahan	di	daerah	antara	lain	(Syaukani,	2005):	pertama, 

persiapan	 ke	 arah	 federasi	 bagi	 Indonesia	 belum	memungkinkan.	

Karena	tidak	mungkin	Indonesia	menyatakan	sebagai	negara	federasi	

tanpa adanya dukungan konstitusi berupa undang-undang dasar 

negara	 federasi.	 Kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan 
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yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state	(negara	

bangsa).	Selama puluhan tahun masyarakat di daerah bahkan sejak 

pasca kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi. Jakarta yang 

merupakan ibu kota negara selalu memandang rendah masyarakat di 

daerah, dan bahkan menjadikan daerah hanya sebagai obyek eksploitasi 

kepentingan orang-orang di Jakarta. Ketiga, sentralisasi terbukti gagal 

mengatasi krisis nasional. Selama kurang lebih dua puluh lima tahun 

pemerintah menempuh kebijakan sentralisasi ataupun dekonsentrasi 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan kebijakan 

ini Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial ekonomi secara 

fundamental.	 Namun	 keberhasilan	 itu	 dicapai	 dengan	 dukungan	

stabilitas politik yang sangat kuat yang dibangun Pemerintah dengan 

mekanisme ”Carrot and Stick”, yaitu mereka yang mendukung 

Pemerintah akan mendapat imbalan yang sangat pantas, sementara 

bagi mereka yang tidak sejalan akan mendapat sanksi yang sangat 

berat. Oleh karena itu desentralisasi merupakan pilihan yang baik bagi 

kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Keempat, pemantapan demokrasi politik. Dengan desentralisasi 

diyakini dapat memantapkan kehidupan demokrasi di Indonesia di 

masa-masa yang akan datang. Demokrasi tanpa penguatan politik lokal 

akan menjadi sangat rapuh, karena tidak mungkin sebuah demokrasi 

dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional.

Kelima, keadilan. Dengan desentralisasi akan mencegah terjadinya 

kepincangan untuk menguasai sumber daya yang dimiliki dalam 

sebuah negara. Sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah 

seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat setempat 

(Syaukani,	2005:	36	-	44).

Dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan di atas, pilihan 

terhadap desentralisasi dalam negara kesatuan merupakan pilihan yang 

sangat menentukan keberadaan negara bangsa di masa mendatang. 

Sentralisasi dan dekonsentrasi telah terbukti kegagalannya. Biasanya 

dekonsentrasi dapat dijalankan secara simultan dengan desentralisasi, 

sehingga	yang	satu	 tidak	menafikan	yang	 lain.	Pilihan	 federasi	bagi	
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kita sama sekali tidak siap untuk memberlakukannya karena sejumlah 

prasyarat untuk itu belum sama sekali dimiliki, terutama kesiapan 

sarana konstitusinya.

Dalam hal ini, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini 

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi 

itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke 

pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. Jika dalam kondisi 

semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat 

pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi 

daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu 

dari pusat ke daerah. 

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai 

sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional 

dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang 

berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya 

jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara 

pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan 

tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak 

makin meluas dan terus meningkat sehingga membahayakan integrasi 

nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus 

diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat 

kesiapan daerah sendiri. 

Pada tingkat suprastruktur kenegaraan maupun dalam rangka 

restrukturisasi manajemen pemerintahan, kebijakan otonomi daerah 

itu dikembangkan seiring dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. 

Jika kebijakan desentralisasi merupakan konsep pembagian 

kewenangan secara vertikal, maka kebijakan dekonsentrasi pada 

pokoknya merupakan kebijakan pembagian kewenangan birokrasi 

pemerintahan	 secara	horizontal.	Kedua-duanya	 bersifat	membatasi	

kekuasaan dan berperan sangat penting dalam rangka menciptakan 

iklim kekuasaan yang makin demokratis dan berdasar atas hukum. 
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Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya 

perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut 

pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Inilah yang 

perlu diperhatikan sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah 

itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi 

masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan 

berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi 

dewasa ini. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi 

dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di 

daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, praktek-praktek 

kekuasaan yang menindas seperti yang dialami dalam sistem lama yang 

tersentralisasi, tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di 

daerah dengan masyarakatnya. Bahkan ada kehawatiran bahwa sistem 

otonomi pemerintahan daerah saat ini justru dapat menimbulkan 

otoritarianisme pemerintahan lokal di seluruh Indonesia. 

Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak 

kewenangan dalam waktu singkat tiba-tiba mendapatkan kekuasaan 

dan kesempatan yang sangat besar yang dalam waktu singkat 

belum tentu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Namun 

demikian, keberadaan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pada 

prinsipnya pemerintah telah berupaya memperbaharui dirinya 

dengan menyeimbangkan peran-peran yang dapat dimainkan antara 

pusat	dan	daerah	otonom	provinsi	dan	kabupaten/kota	di	Indonesia.	

Desentralisasi menjadi progres report penting dalam perkembangan 

tata pemerintahan di Indonesia. Namun demikian sebagaimana banyak 

di sinyalir oleh para ahli, ternyata upaya-upaya yang telah dilaksanakan 

belum memberikan suatu result yang menggembirakan dilihat dari 

implementasi birokrasi di Indonesia. Indikator-indikator sebagaimana 

disebutkan di atas seperti kelambanan, malpraktek pelayanan publik, 

ketidakseimbangan peran masih banyak di keluhkan oleh masyarakat. 

Dalam rangka mengisi pelaksanaan Undang-undang tersebut, 

pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan penyampaian 
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pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan memperhatikan 

upaya peningkatan kinerja pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai banyak alasan 

untuk diselenggarakan. Artinya, terdapat pendelegasian wewenang 

yang cukup besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 

terutama pemerintah kabupaten dan kota. Dari sini diharapkan aparat 

birokrasi daerah dapat mendeteksi langsung persoalan-persoalan 

di masyarakat dan dapat melayani langsung kebutuhan masyarakat 

tanpa harus menunggu rantai birokrasi yang panjang dari Jakarta. 

Pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk langsung melayani 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Hal ini selaras dengan tujuan desentralisasi bahwa kualitas 

pelayanan publik harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi 

dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh 

karenanya pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan 

memberikan perhatian pada bidang pelayanan apa saja yang mendapat 

prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, bagaimana cara 

melaksanakan	 pelayanan	 tersebut	 secara	 efisien	 dan	 efektif	 sesuai	

dengan sumber daya yang ada di daerah serta bagaimana mengukur 

kinerja pelayanan publik yang telah diberikan.

Smith	(1985)	memberikan	dua	elemen	dari	desentralisasi,	yaitu:	

pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area yang dapat 

didasarkan	pada	tiga	persoalan	(1)	pola	spasial	dan	ekonomi	(2)	rasa	

identitas	politik	(3)	pelaksanaan	pelayanan	publik	yang	efisien.	Kedua, 

desentralisasi meliputi pendelegasian wewenang, baik kewenangan 

politik	maupun	kewenangan	birokratik.	Sedangkan	Hoessein	(2001)	

mengungkapkan	 dua	 elemen	 pokok	 desentralisasi,	 yakni:	pertama, 

pembentukan daerah otonom, dan kedua, penyerahan urusan 

pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen 

pokok tersebut, maka lahirlah local government.

Local government dalam negara kesatuan berbeda dengan local 

government di negara	federal,	kewenangan	pemerintah	federal	justru	

berasal	dari	negara	bagian	yang	dirumuskan	di	dalam	konstitusi	federal,	
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kewenangan	 daerah	 otonom	 berasal	 dari	 pemerintah	 federal	 dan	

dirumuskan dalam undang-undang negara bagian. Hubungan antara 

negara	 bagian	 dengan	 pemerintah	 federal	 bersifat	 koordinasi	 dan	

independen. Sedangkan di negara kesatuan hubungan antara daerah 

otonom	 dengan	 negara	 bagian	 dalam	 sistem	 federal	 yaitu	 bersifat	

subordinasi	dan	dependen	(Hoessein,	1999).

Menurut	Hoessein	(2001)	local government merupakan konsep 

yang	mengandung	tiga	pengertian	yaitu:	

”(1)	local government dalam pengertian pemerintahan lokal yang 

sering diidentikkan dengan local aoturithy, (2)	local government 

dalam pengertian pemerintahan lokal yang dilakukan oleh 

pemerintahan lokal sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

oleh	 pemerintah	 pusat	 (untuk	 negara	 kesatuan)	 atau	 negara	

bagian	 (untuk	 negara	 federal),	 (3)	 local government dalam 

pengertian sebagai daerah otonom.”

”Konsep otonomi daerah terkandung kebebasan untuk berprakarsa 

dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat 

tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Sementara local 

government dan local autonomy tidak dapat dicerna sebagai 

daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat 

setempat	(locality).	Jadi	perhatian	utama	dari	local government 

dan local autority sangat erat kaitannya dengan demokrasi.” 

(Hoessein,	2001).

Kemudian dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat akan 

pentingnya otonomi daerah di negara kita, kebijakan nasional mengenai 

otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam 

bentuk UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

dilengkapi oleh UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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B.	 Reformasi	Administrasi

Sosiolog Jerman, Max Weber adalah salah satu sosiolog penting 

yang banyak melakukan riset soal birokrasi. Weber menjelaskan bahwa 

ciri-ciri	birokrasi	dapat	dirinci	sebagai	berikut:

”1. Berbagai aktivitas reguler yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara 

yang baku sebagai kewajiban-kewajiban yang resmi.

2. Organisasi kantor-kantor menurut prinsip hierarki, yaitu suatu 

kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan 

kantor yang lebih tinggi.

3. Operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem 

kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan 

kaidah-kaidah	ini	terhadap	kasus-kasus	spesifik.

4. Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan 

impersonalitas	formalistik	tanpa	kebancian	atau	kegairahan,	dan	

karenanya	tanpa	antusiasme	atau	afeksi”	(Rasad,	2006).

Birokrasi	Weberian	saat	ini	kurang	efektif	diera	modern,	karena	

tuntutan dan partisipasi masyarakat yang cukup kuat, birokrasi 

yang	ramping,	efektif,	efisien,	professional,	transparan,	komunikatif,	

akuntabel dan memiliki visi pelayanan masyarakat yang baik serta 

bebas dari praktik-praktik KKN yang sangat membebani masyarakat.

Dalam pemikiran Max Weber, birokrasi ditempatkan dalam 

kerangka proses rasionalisasi dunia modern. Bahkan, Weber 

memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam proses 

rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari 

seluruh proses sosial. Proses rasionalisasi ini mencakup ketepatan dan 

kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan 

organisasi sosial.

Tipe ideal birokrasi menurut Weber menjelaskan bahwa suatu 

birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana 

semua	fungsi	dijalankan	dalam	cara-cara	yang	rasional.	Istilah	rasional	
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dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep 

tipe	ideal	birokrasi	Weberian.	Ukuran	rasionalitas	dan	efisiensi	amat	

berbeda	dengan	keriteria	untuk	organisasi	zaman	modern	sekarang	ini	

yang	kondisinya	tidak	sama	dengan	zaman	Max	Weber.	

Menurut	 David	 Beentham	 (dalam	 Thoha,	 2003:	 19),	 Weber	

memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya. 

Tiga	 elemen	 itu	 antara	 lain:	pertama, birokrasi dipandang sebagai 

instrumen	teknis	(technical instrument).	Kedua, birokrasi dipandang 

sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang 

birokrasi	mempunyai	kecenderungan	yang	melekat	(inherent tendency)	

pada	 penerapan	 fungsi	 sebagai	 instrumen	 teknis	 tersebut.	Ketiga, 

pengembangan diri sikap ini karena para birokrat tidak mampu 

memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu 

kelompok masyarakat yang partikular. Dengan demikian birokrasi bisa 

keluar	dari	fungsinya	yang	tepat	karena	anggotanya	cenderung	datang	

dari kelas sosial yang partikular tersebut.

Elemen kedua dan ketiga dari birokrasi Weberian di atas, 

mengandung pandangan Weber terhadap peranan politik dalam 

birokrasi.	Ada	 faktor	politik	 yang	bisa	mempengaruhi	 terhadap	 tipe	

ideal birokrasi. Kehidupan birokrasi tampaknya sudah diperhitungkan 

tidak mungkin bisa dipisahkan dari politik.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat 

dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan 

kepentingan general	 (umum).	 Di	 lain	 sisi	 Karl	 Marx	memandang	

birokrasi dalam kerangka perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan 

pengembangan komunisme. Walaupun Karl Marx dapat menerima 

pemikiran Hegel akan tetapi Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi 

merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan 

untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial 

lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular 

yang mendominasi tersebut. 

Pola birokrasi yang cenderung sentralistik, dan kurang peka 

terhadap perkembangan masyarakat, harus segera ditinggalkan, dan 
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kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, transparan, 

akuntabel,	 professional	 dan	mampu	memberikan	 pelayanan	 publik	

yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

maka	reformasi	birokrasi	suatu	keharusan.

Reformasi	dalam	pemerintahan	diperlukan	untuk	menyesuaikan	

pemerintah dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang senantiasa 

berubah. Hampir semua negara, apapun tingkat perkembangannya, 

mengaku	membutuhkan	reformasi.	Namun	walaupun	umumnya	diakui	

bahwa kinerja pemerintah seharusnya disempurnakan masih kurang 

adanya kebulatan tekad dan keyakinan mengenai hal-hal yang seharusnya 

diubah, ukuran-ukuran yang seharusnya ditetapkan dan strategi-

strategi	yang	seharusnya	ditempuh	(Sledentopf	dalam	Caiden,	1982).

”Reformasi	 merupakan	 pernyataan	 sikap	 kompromis	 antara	

golongan yang memiliki pengaruh lebih besar di masyarakat 

dengan	 kekuatan	 sosial	 yang	 pengaruhnya	 relatif	 lebih	 kecil.	

Jalan menuju kompromis, tak selamanya mulus. Artinya, tak 

tertutup	kemungkinan	terjadi	konflik	atau	penggunaan	kekerasan.	

Kompromis	berarti	‘genjatan	senjata’.	Karena,	legitimasi	reformasi	

bersumber pada keputusan yang diambil berdasarkan suara 

mayoritas;	demokratis”	(Aryana,	1998).	

Reformasi	administrasi	merupakan	suatu	usaha	untuk	mengubah	

struktur dan prosedur birokrasi, serta sikap dan perilaku birokrat guna 

meningkatkan	efisiensi	dan	efektifitas	organisasi.	Sebagaimana	yang	

diungkapkan	Caiden	(1991:	93	–	94)	bahwa	reformasi	administrasi	

juga	 menyangkut	 perubahan	 pada	 (1)	 institusi	 manusia	 (human 

institutions),	adalah	sejauh	mana	mereka	dapat	memanfaatkan	potensi	

mereka	(2)	organisasi-organisasi	yang	besar	cenderung	untuk	menjadi	

sangat	konservatif	dan	(3)	inovasi	menyebar	keseluruh	bagian	secara	

perlahan	menempatkan	yang	konservatif	pada	posisi	tinggi	bagi	sebagian	

besar	organisasi	publik.	Oleh	karena	itu,	reformasi	administrasi	dapat	

dipahami sebagai usaha untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau 
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yang diperbarui mengenai sistem administrasi untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional..

Sedangkan	Grindle	(1997:	8	-	9)	berpendapat	bahwa	pemerintah	

yang	baik	(good government)	banyak	berbuat	dengan	kualitas	sumber	

daya manusia, organisasi, dan institusi dalam sektor publik.  Pemerintah 

di antaranya berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, 

memperkuat organisasi, dan perubahan  institusi di dalam sektor publik. 

Tabel	berikut	menunjukkan	bahwa	tiga	 	dimensi	 fokus	kapasitas	 ini		

terutama personil, manajemen, atau struktur mengisaratkan aktivitas 

berbeda jika pemerintah mengharapkan pengembangan, memperkuat, 

atau	mereformasinya.

Tabel	2.1:	 Dimensi	dan	Fokus	dari	Inisiatif	Pembangunan	

Kapasitas	(Capacity – Building)	

Dimensi Fokus Tipe Aktivitas

Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

(Human Resource 

Development)

Persedian personil 

profesional	dan	teknis

Pelatihan, gaji, kondisi 

pekerjaan, rekrutmen

Penguatan Organisasi

(Organizational 

Strengthening)

Sistem manajemen 

untuk memperbaiki 

kinerja dari tugas-tugas 

khusus	dan	fungsi-

fungsi,	mikrostruktur

Sistem	insentif,	

pemanfaatan	personil,	

kepemimpinan, budaya 

organisasi, komunikasi, 

struktur manajerial

Reformasi	Institusi

(Institutional Reform)

Institusi dan sistem, 

makrostruktur

Peranan dalam 

ekonomi, rejim 

politik, kebijakan 

dan perubahan legal, 

reformasi	konstitusi

Sumber:	Grindle	(1997:	9)
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Beberapa ahli lebih mengutamakan pentingnya membangun 

kapasitas terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia, 

sedangkan yang lain lebih memusatkan pada organisasi dan institusi. 

Hal ini yang mencerminkan penekanan yang berbeda pada masing-

masing	dimensi.	Inisiatif	pengembangan	sumber	daya	manusia	biasanya	

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu untuk menyelesaikan 

tanggung	 jawab	 mereka	 secara	 lebih	 profesional.	 Disamping	 itu,	

dengan meningkatkan kapasitas individu diharapkan dapat mengatasi 

keterbatasan keterampilan ketenagakerjaan di sektor publik. Pelatihan 

dan perubahan dalam pemberian gaji dan kondisi-kondisi pekerjaan 

diarahkan dengan tujuan untuk menyiapkan peningkatan keterampilan 

profesional	 sektor	 publik.	 Investasi	 pengembangan	 sumber	 daya	

manusia	dilakukan	melalui	pelatihan-pelatihan	dan	pendidikan	formal.

Usaha	 untuk	 memperkuat	 organisasi	 (Organizational 

Strengthening)	sering	melibatkan	faktor-faktor	diluar	organisasi,	seperti	

peraturan pegawai pemerintah yang tidak jelas, skala gaji yang rendah, 

aktivitas counterproductive dari organisasi yang lain, atau ketiadaan 

sistem yang menghubungkan beberapa organisasi di dalam memenuhi 

tugas-tugas	 kompleks.	 Inisiatif	 pembangunan	 kapasitas	 hendaknya	

melihat lingkungan organisasi-organisasi secara mendalam dan 

dalam konteks yang lebih besar yang harus dipertimbangkan. Dengan 

alasan inilah yang menunjukkan perlunya mengadakan perubahan 

kelembagaan	(institusi).

Menurut	Lee	(1970)	reformasi	administrasi	sebagai	upaya	untuk	

menerapkan ide-ide baru dan kombinasi dari ide-ide sistem administrasi 

dengan secara sadar guna memperbaiki sistem sehingga tercapai tujuan 

yang	positif	dari	pembangunan	nasional.	Untuk	keperluan	reformasi	

administrasi	dalam	mencari	beberapa	variabel	reformasi	skala	besar	

atau	kecil,	dengan	mengidentifikasi	paling	sedikit	tiga	kategori	variabel	

reformasi,	yaitu:	(1)	hakekat	reformasi	(the nature of reform),	(2)	agen	

perubahan	(the reform agents),	(3)	lingkungan	(environment).

Hakekat	 reformasi	 administrasi	 (the nature of reform)	 paling	

banyak	diidentifikasi	dalam	perubahan	berskala	besar	seperti	klasifikasi	
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ukuran	 organisasi	 pemerintahan	 (government-wide)	 atau	 kinerja	

sistem keuangan. Sedangkan dalam skala kecil berusaha memperbaiki 

organisasi dan manajemen program, jarang sekali yang betul-betul 

mempertimbangkan	 nilai	 dan	 manfaat	 reformasi	 administrasi.	

Sehingga	reformasi	menjadi	tidak	jelas. Substansi program dan proyek 

membawa beberapa agen non central-management makin menambah 

pertimbangan	 yang	menimbulkan	 reformasi.	 Juga	 beberapa	 inovasi	

institusi	 menerima	 peningkatan	 perhatian	 guna	memperluas	 efek	

perbaikan.	Pilihan	mengenai	objek,	area,	dan	cakupan	reformasi	saling	

berhubungan	 dengan	 dua	 variabel	 yang	 lain	 yakni	 agen	 reformasi	

dan lingkungan. Hubungan ini akan menjadi titik tolak dari strategi 

reformasi.

Agen	 perubahan	 (reform agents)	 adalah	 merupakan	 variabel	

yang	 sangat	penting	dalam	reformasi	 administrasi. Salah satu yang 

mempunyai	 efek	 besar	 pada	 struktur	 dari	 agen	 reformasi	 adalah	

budaya birokrasi secara umum dari negeri yang bersangkutan. Dalam 

pembangunan sebuah negara, khususnya dalam negara-negara bekas 

jajahan, menghadapi situasi yang sulit dalam birokrasinya, hasilnya 

khas pada sistem pelayanan publik dengan mendahulukan senioritas, 

yang mendasari promosi. Sehingga pegawai negeri dengan keterbatasan 

pendidikannya, dengan pengalaman yang sempit dari administrasi 

penjajahan cenderung untuk memonopoli posisi puncak dalam 

birokrasi.

Lingkungan politik tidak kalah pentingnya daripada struktur 

internal	birokrasi.	Khususnya	dukungan	dan	inisiatif	dari	kepemimpinan	

politik	(top political leadership)	yang	memutuskan	reformasi.	Variabel	

lingkungan lain yang penting adalah ketepatan waktu pelaksanaan 

reformasi.	Bencana	alam	dan	krisis	politik,	perang	dan	revolusi	dapat	

mendorong	 reformasi	 administrasi.	 Waktu	 menentukan	 adanya	

dukungan	politik	atau	tidak	pada	reformasi.	

Reformasi	administrasi	dapat	diartikan	sebagai	perubahan	secara	

mendasar, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara 

dari	mentalitas,	yang	bersifat	mengawasi,	mengontrol	dan	menguasai	
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masyarakat	 (colonial paradigm),	menjadikan	penyelenggara	negara	

(birokrasi)	 yang	 pro	 kepada	 good public service serta tata kelola 

pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN baik 

pada	tingkat	suprastruktur	dan	 infrastruktur	penyelenggara	negara,	

dan	penegakan	supremasi	hukum	(Sidi,	2007).	Dengan	menggunakan	

bahasa	 yang	 hampir	 sama	 dengan	 pendapat	 Sidi,	 Zauhar	 (1996),	

Islamy	(2007),	dan	Sumartono	(2007)	memberikan	pengertian	yang	

lebih	lugas	tentang	reformasi.

”Reformasi	administrasi	merupakan	suatu	usaha	yang	dilakukan	

secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan 

prosedur	birokrasi	(aspek	kelembagaan/institutional),	serta	sikap	

dan	perilaku	birokrat	guna	meningkatkan	efisiensi	dan	efektivitas	

organisasi	sehingga	tercipta	organisasi	negara/publik	yang	sehat”	

(Sumartono,	2007:	4;	Zauhar,	1996:	11;	Islamy,	2007).

Beberapa	 pendapat	 di	 atas	 menunjukkan	 bahwa	 reformasi	

administrasi menyangkut perubahan, baik perubahan dalam hal 

kelembagaan maupun perubahan perilaku dalam pelayanan kepada 

publik, yang dalam hal ini dilakukan oleh para birokrat. Dinamika 

proses	reformasi	timbul	sebagai	akibat	dari	krisis	yang	ada	di	masyarakat	

karena	baik	aturan	main	ataupun	institusi	tak	berfungsi	sebagaimana	

semestinya. Pemerintah pun tak sanggup lagi mengatasi berbagai 

macam masalah yang timbul akibat perubahan sosial. Namun penyebab 

krisis sesungguhnya adalah hubungan timbal balik antara masalah 

ekonomi dan kesenjangan sosial. Disamping itu sistem lama terbukti 

sudah	tidak	berfungsi.	Sekelompok	masyarakat	kemudian	mengambil	

inisiatif.	menggunakan	kesempatan	(krisis	ekonomi),	untuk	menuntut	

distribusi kekuasaan. Tuntutan itu, kemudian mendapat pengakuan 

dari masyarakat luas dan berkesinambungan. 

Isu	 reformasi	 birokrasi	 sangat	 krusial dan menjadi tolok ukur 

utama bagi aktivitas otonomi daerah, khususnya, bila dikaitkan dengan 

pengelolaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan 
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kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat, tapi juga untuk 

meningkatkan dinamika perekonomian daerah. Otonomi daerah dalam 

konteks ini berarti merupakan proses pendelegasian wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah 

kabupaten dan kota. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 

saling terkait antara otonomi daerah dan birokrasi. Bahwa birokrasi 

yang	profesional,	netral	dan	akuntabel	akan	mendorong	pelaksanaan	

otonomi daerah dan peningkatan perekonomian daerah.

Hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi, proses 

perubahan	sosial	dan	tuntutan	reformasi,	sulit	diterangkan.	Namun	

demikian - menurut Karl Marx (dalam	 Aryana,	 1998),	 dengan	

terbentuknya pola produksi kapitalistik, maka terbentuklah kelompok 

burjuis yang memiliki kekuatan ekonomis, yang kemudian menuntut 

hak-hak	mereka.	Atau,	dengan	kata	lain	mereka	ingin	juga	ber(bagi)

kuasa. Kondisi sosial seperti ini, bisa menyulut api revolusi - burjuis. 

Paling	tidak	bisa	mengobarkan	semangat	reformasi.	

”Kesulitan paling besar untuk mempercepat solusi permasalahan 

bangsa Indonesia disebabkan oleh minimnya komitmen politik 

dan	kompetensi	untuk	melakukan	reformasi	birokrasi.	Bahkan	

birokrasi	masih	belum	dianggap	sebagai	faktor	kunci	penggerak	

pembangunan	bangsa”	(Prasojo,	2007).		

Birokrasi di Indonesia adalah warisan kolonial yang syarat 

kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi 

yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan 

penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Dalam 

praktiknya, struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen 

untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya 

untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Misi utama birokrasi dengan paham kolonial itu 

adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku 

individu. Demikian pula obsesi para birokrat dan politisi adalah 
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menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan 

(power culture).

Lee	 (1970)	mengungkapkan	 dua	 strategi	 yang	 dipakai	 untuk	

memilih	cakupan	dalam	melakukan	reformasi	administrasi,	yakni:

a.	Reformasi	komprehensif	(comprehensive reform)	

Strategi	 komprehensif	 dipersamakan	 dengan	 strategi	

komprehensif	 dalam	 pembangunan	 nasional.	 Pola	 yang	 biasa	

digunakan	adalah	instrumen	yang	dipilih	agen	manajer	pusat	(central 

managerial agency)	dimana	pengawasan	satu	atau	lebih	mengontrol	

proses	administratif	hingga	pegawai,	keuangan,	organisasi,	dan	metode	

atau	komisi	reformasi.	Program	reformasi	diaplikasikan	pada	masing-

masing keseluruhan bagian pemerintahan. Biasanya diminta dan 

mendapat dukungan dari kekuasaan pemimpin politik, tetapi jarang 

sekali	 ada	 kesamaan	 dukungan	 dari	 lembaga	 legislatif	 dan	 partai	

politik.	Sementara	itu	anggota	agen	reformasi	akan	sulit	sekali	untuk	

mendapatkan dukungan dari dalam birokrasi. Sangat sering mereka 

menemukan hambatan atau perlawanan. Hambatan itu sangat 

sulit,	 agen	 reformasi	 harus	menggunakan	 teknik	 baru	 sebagai	 alat	

pengawasan	daripada	instrumen	reformasi.

Dukungan	politik	yang	kuat	adalah	faktor	penting	dalam	berbagai	

reformasi,	tetapi	reformasi	administrasi	juga	harus	mendapat	dukungan	

dari	 birokrasi.	 Pada	 waktu	 yang	 bersamaan	 program	 reformasi	

administrasi	 harus	 juga	memiliki	 hubungan	 fungsional	 (functional 

linkeges)	dengan	fungsi	administratif	yang	lain.	

Jika	kepemimpinan	reformasi	tidak	dapat	mengatasi	keterbatasan	

dalam	usaha	menyeimbangkan	antar	bagian	dalam	langkah	reformasi	

mendasar dan mendesak secara keseluruhan, waktu dan sumber daya 

akan sia-sia dengan hasil yang sangat terbatas.

b.	Reformasi	inkremental	(incremental reform).

Pendekatan	ini	menunjukkan	reformasi	sebagai	proses	pekerjaan	

sehari-hari, latihan menerima tekanan. Latihan tidak hanya ditujukan 
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kepada	staf	dari	agen	reformasi	tetapi	juga	dengan	agen-agen	lain	yang	

berhubungan. Inkremental atau pendekatan khusus yang melakukan 

percobaan berangsur-angsur dan membangun kepercayaan para 

agen	reformasi.	Hal	ini	sering	menggunakan	kesempatan	dari	sedikit	

campur	tangan	politik	diawal	karena	keterbatasan	cakupan	reformasi.	

Keterbatasan	reformasi	datang	dari	kemauan	politik	dan	memerlukan	

dukungan dari partai politik yang lain, merupakan keterbatasan yang 

objektif.

Matriks berikut adalah strategi sebagai produk kombinasi dari dua 

variabel,	yaitu:	(1)	kepemimpinan	(kuat	dan	lemah);	dan	(2)	waktu	

(tepat	dan	tidak	tepat)

TIME

Favorable Unfavorable

LE
A

D
E

R
SH

IP

Fa
vo

ra
bl

e

Comprehensive strategy
Incremental 

strategy (B)

U
nf

av
or

ab
le

Incremental strategy 

(B)
No strategy

Gambar	Matriks	Strategi	Reformasi

Sumber:	Lee,	1970:	18

Kotak pertama adalah kasus dimana kombinasi dari lingkungan 

sosio-politik yang menguntungkan dan kompetensi kepemimpinan 

reformasi.	Dalam	situasi	ini	menjamin	adanya	strategi	komprehensif.

Kotak kedua adalah kasus dimana keadaan sosial politik 

menguntungkan	 tetapi	 tanpa	 dukungan	 kepemimpinan	 reformasi.	

Dalam	keadaan	itu,	inisiatif	reformasi	datang	dari	pimpinan	puncak	
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atau dari luar. Pada kasus lain, ada pengaruh yang kuat untuk 

mempengaruhi	strategi	komprehensif.	Tetapi	di	sini	pengaruh	menjadi	

penting dan keterbatasan strategi akan di aplikasikan pada pemilihan 

mendasar dengan rangkaian pilihan-pilihan sehingga ini akan 

menguatkan yang lain.

Kotak	 ketiga	 adalah	 kasus	 tersedia	 kepemimpinan	 reformasi	

tetapi	tidak	pada	saat	yang	tepat.	Dalam	kasus	ini,	inisiatif	reformasi	

akan berjalan normal dari dalam birokrasi. Pemimpin hati-hati dalam 

mengajukan	 sebuah	 persiapan	 reformasi.	 Inisiatif	 reformasi	 akan	

menjadi sumber dan mendapat dukungan sehingga pada kesempatan 

yang	tepat	akan	menjadi	reformasi	yang	besar.

Kotak keempat adalah kasus dimana tidak ada lingkungan sosial 

politik	 yang	menguntungkan	dan	 tidak	 ada	 aktivitas	 reformasi	 dari	

pemimpin. Ini sering menjadi kasus sebelum proses pembangunan 

dimulai.	Strategi	reformasi	hanya	datang	dari	luar	birokrasi.	Pendekatan	

akan menjadi percobaan dengan menciptakan hanya pada sekelompok 

kecil.

Sedangkan	 Caiden	 (1982)	 mengemukakan	 bahwa	 strategi	

reformasi	didasarkan	atas	dilema	pemberian	pelayanan	publik.	Tiga	

strategi	utama	untuk	menangani	dilema	itu	adalah:

”1. Strategi fiskal, bertujuan mengurangi pengeluaran dan biaya, 

namun dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik. 

Strategi yang digunakan meliputi perubahan struktur internal 

dalam bentuk rasionalisasi dan pengetatan anggaran. Dampaknya 

hanya sedikit pada warga negara sebagai penerima pelayanan 

publik, namun berdampak besar pada pelayan publik yang 

merupakan anggota badan-badan publik.

2. Strategi struktural,	bertujuan	meningkatkan	produktifitas	badan-

badan publik tanpa meningkatkan biaya. Konsentrasinya adalah 

pada pengaturan-pengaturan struktural, pembuatan keputusan, 

proses	pengoperasian,	dan	profesionalisasi	badan-badan	publik.

3. Strategi program, berusaha menyempurnakan kualitas dan 

kuantitas pelayanan publik, serta tujuan-tujuan berbagai kegiatan 



Bagian 372

negara. Termasuk didalamnya adalah pengurangan intervensi 

negara, pengurangan berbagai peraturan, serta pembatasan 

birokrasi.”	(Caiden,	1982:	xii)

Osborne	dan	Plastrik	(2001)	mengkategorikan	pendongkrak	utama	

perubahan yang kemudian dikelompokkan ke dalam lima strategi dasar. 

Kelima strategi tersebut mereka sebut sebagai The Five C’s (strategi	5	C	

untuk	mengubah	DNA	pemerintahan).	Kelima	strategi	tersebut	dapat	

dilihat	pada	tabel	berikut:

Tabel	:	Lima	Strategi	Untuk	Mengubah	DNA	Pemerintah	(The Five C’s)

Lima Strategi Inti

Pendongkrak Strategi Pendekatan

Tujuan Strategi Inti Kejelasan tujuan

Kejelasan peran

Kejelasan arah

Insentif Strategi 

Konsekuensi

Persaingan terkendali

Manajemen perusahaan

Manajemen kinerja

Pertanggungjawaban Strategi 

Pelanggan

Pilihan pelanggan

Pilihan	kompetitif

Pemastian mutu pelanggan

Kekuasaan Strategi 

Pengendalian

Organisasional

Pemberdayaan karyawan

Pemberdayaan masyarakat

Budaya Strategi 

Budaya

Menghentikan kebiasaan

Menyentuh perasaan

Mengubah pikiran

Sumber:	Osborne	dan	Plastrik	(2001:	44)



Strategi Organisasi Publik di Era Desentralisasi 73

Bagian kritis pertama dari DNA adalah bagian yang menentukan 

tujuan sistem dan organisasi pemerintah. Jika suatu organisasi tidak 

jelas tujuannya – atau memiliki tujuan ganda dan saling bertentangan 

– organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang tinggi. Bagian penting 

kedua	 dari	 DNA	 adalah	 DNA	 yang	 menentukan	 sistem	 insentif	

pemerintah.	 DNA	 birokratis	 memberi	 insentif	 yang	 kuat	 kepada	

pegawai untuk taat aturan dan tunduk. Inovasi hanya akan membawa 

kesulitan,	status	quo	terus	menerus	mendatangkan	hadiah,	pegawai	

dibayar sama tanpa mendatangkan hasil, dan sebagian besar organisasi 

adalah monopoli atau mendekati monopoli yang diisolasi kegagalan-

kegagalan mereka.

Bagian penting berikutnya dari sistem DNA terutama memusatkan 

pada	 akuntabilitas,	 pertanggungjawaban:	 kepada	 siapa	 seharusnya	

organisasi bertanggung jawab. Sebagian besar entitas pemerintah 

bertanggung	jawab	kepada	pejabat	terpilih,	yang	menentukan	fungsi	

mereka dan menandai mereka. Karena pejabat ini ditekan terus 

menerus untuk menjawab tuntutan kelompok-kelompok kepentingan, 

mereka sering lebih peduli terhadap penggunaan sumber daya 

pemerintah daripada terhadap hasil-hasil yang mereka peroleh. 

Strategi pelanggan memecah pola ini dengan menggeser sebagian 

pertanggungjawaban kepada pelanggan. Strategi ini memberi pilihan 

kepada pelanggan mengenai organisasi yang memberikan pelayanan 

dan menetapkan standar pelayanan pelanggan yang harus dipenuhi 

oleh organisasi-organisasi itu.

Strategi	 pengendalian	 secara	 signifikan	 mendorong	 turun	

kekuasaan pengambilan keputusan melalui hierarki, dan kadang-

kadang keluar ke kelompok masyarakat. Strategi ini menggeser bentuk 

pengendalian yang digunakan dari aturan-aturan yang rinci serta 

komando hierarkis ke misi bersama dan sistem yang menciptakan 

akuntabilitas kinerja.

Strategi terakhir dari DNA pemerintah adalah DNA yang 

menentukan	budaya	organisasi	pemerintah:	nilai-nilai,	norma,	sikap,	

dan harapan pegawai. Budaya sangat dipengaruhi oleh bagian DNA 
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lainnya:	tujuan	organisasi,	sistem	insentif,	sistem	pertanggungjawaban,	

dan struktur kekuasaan. Seringkali budaya tidak selalu berubah persis 

seperti apa yang diharapkan pemimpinnya, bahkan kadang-kadang 

budaya akan memperkeras resistensi dan kebencian. Setiap organisasi 

yang telah menggunakan empat strategi lainnya akhirnya harus 

memutuskan untuk mengubah budaya organisasinya. 

Sistem	birokrasi	menggunakan	spesifikasi	yang	rinci	–	unit-unit	

fungsional,	aturan	prosedur,	dan	uraian	pekerjaan	–	untuk	membentuk	

hal-hal	 yang	 harus	 dikerjakan	 pegawai.	 Spesifikasi	 itu	 membuat	

inisiatif	 menjadi	 beresiko.	 Apabila	 terbiasa	 dengan	 kondisi	 seperti	

ini, akibatnya mereka menjadi pembawa budaya itu. Mereka menjadi 

reaktif,	menggantungkan	diri,	takut	mengambil	terlalu	banyak	inisiatif	

sendirian. Dengan cara demikian, DNA birokrasi menciptakan budaya 

takut,	menyalahkan,	dan	sikap	defensif.

Dari uraian di atas, nampak bahwa upaya yang dilakukan untuk 

melakukan suatu perubahan, tidak dapat hanya dilakukan dengan 

strategi tunggal. Caiden menegaskan bahwa kombinasi dari beberapa 

strategi dimungkinkan akan dapat diperoleh hasil yang optimal. 

Dukungan	dari	pemimpin	politik	dan	lembaga	legislatif	merupakan	faktor	

kunci untuk menerapkan suatu strategi. Namun hal ini tidak cukup 

jika tanpa memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi, dana yang besar 

harus	dipersiapkan	untuk	melakukan	reformasi	secara	komprehensif.

”Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki raport buruk, khususnya 

semasa Orde Baru dimana menjadikan birokrasi sebagai mesin 

politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya 

yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan 

ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa 

fakta	empiris	rusaknya	layanan	birokrasi”	(Rasad,	2006).	

Buruknya birokrasi pemerintahan adalah sebab utama mengapa 

negara ini tidak pernah selesai dari keterpurukan ekonomi. Birokrasi 

pemerintahan adalah mesin yang menggerakkan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Mesin itu sudah sangat tua dan renta 
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sehingga berjalan sendiri pun sangat sulit, apalagi menggerakkan dan 

mendorong pembangunan bagi masyarakatnya. Kondisi ini dipersulit 

oleh	beberapa	hal:	pertama, keseriusan dan kemauan politik untuk 

merevitalisasi dan meremajakan mesin birokrasi sangatlah lemah. 

Kedua, birokrasi pemerintahan adalah sasaran yang sangat potensial 

bagi partai politik untuk menjarah uang negara melalui koalisi 

politik dan birokrasi. Ketiga, sejak kita merdeka ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur perilaku birokrasi untuk melayani 

masyarakat	tidaklah	kondusif.	Keempat, masyarakat berada dalam posisi 

yang sangat lemah ketika berhadap-hadapan dengan pemerintah, tidak 

ada posisi tawar dan bahkan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan 

(Prasojo,	2008).	Kewenangan	besar	dimiliki	birokrat	hingga	hampir	

semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan 

yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi 

sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih 

bersifat	menguasai	daripada	melayani	masyarakat.	Akhirnya,	wajar	saja	

jika kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau 

beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi 

masyarakat	(Rasad,	2006).

Negara tidak pernah bersungguh-sungguh memperbaiki apa 

yang disebut sebagai birokrasi pemerintahan. Kualitas birokrasi 

pemerintahan adalah penyebab sulitnya menciptakan kesejahteraan 

umum masyarakat. Tidak ada yang peduli tentang mengapa dan berapa 

jumlah uang yang menguap dalam berbagai dana pembangunan dan 

pelayanan, siapa pula yang harus memberi perhatian tentang buruknya 

pelayanan publik, dan siapa yang tertarik untuk memperhatikan 

betapa kecilnya gaji pegawai negeri sehingga terpaksa harus 

mencuri uang negara dan masyarakat dalam memberikan pelayanan 

publik. Perdebatan tentang berapa jumlah kursi di DPR yang harus 

diperebutkan pada pemilu mendatang nampaknya lebih menarik 

daripada pembahasan mengenai permasalahan di atas.

”Sebagai salah satu modal struktural, sistem birokrasi gagal 

direformasi,	 bahkan	 menjadi	 penghambat	 utama	 reformasi	
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bidang lain. Birokrasi masih lebih terasa sebagai beban bagi 

masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Birokrasi masih 

diduduki pejabat penguasa, bukan pelayan masyarakat. Kultur 

birokrasi demikian adalah lahan subur tumbuhnya korupsi. Modal 

struktural	lainnya	–	sistem	politik	–	juga	gagal	berfungsi	sebagai	

leader machine. Hingga kini, pemimpin yang ditawarkan berbagai 

partai	politik	masih	berupa	daur	ulang	tokoh	lama”	(Tobing,	2007).	

Birokrasi adalah alat utama negara dalam melayani masyarakat 

sebagai pelanggan. Masalahnya, terminologi pelanggan dan pelayanan 

belum dikenal dalam sistem birokrasi Indonesia. Posisi rakyat dalam 

sistem birokrasi kita adalah pemohon, bukan pihak yang berhak 

mendapat pelayanan terbaik. Ini mengakibatkan kualitas pelayanan 

publik mengecewakan.

”Dalam	konteks	perubahan	internal	tersebut,		reformasi	birokrasi	

nasional	perlu	diarahkan	pada	 	(1)	penyesuaian	visi,	misi,	dan	

strategi,	 (2)	 perampingan	 organisasi	 dan	penyederhanaan	 tata	

kerja,	(3)	pemantapan	sistem	manajemen,	dan	(4)	peningkatan	

kompetensi sumber daya manusia; secara keseluruhan semua itu 

disesuaikan dengan dimensi-dimensi spiritual SANKRI, nilai dan 

prinsip good government dan manajemen modern, dan tantangan 

lingkungan	stratejik	yang	dihadapi”	(Mustopadidjaja,	2002).		

Pelaksanaan pemerintahan sekarang hendaknya bergeser dari 

”pelaksana” (rowing) ke ”pengarah” (steering) dan menuju tata 

pemerintahan yang baik, reinventing government, dari government ke 

governance. Sejalan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan 

yang baik, bersih, dan berwibawa, perlu diupayakan penataan dan 

pembaharuan birokrasi pemerintahan secara menyeluruh, pembaharuan 

birokrasi	atau	mewirausahakan	birokrasi	secara	menyeluruh	(Osborne	

dan	 Plastrik,	 2001;	 Sumartono,	 2007), dengan	 	 membangun:

a. Pemerintahan katalis (catalytic government): steering rather than 

rowing; pemerintahan	 katalis	memisahkan	 fungsi	 pemerintah	
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sebagai	 pengarah	 (membuat	 kebijakan,	 peraturan,	 undang-

undang)	dengan	fungsi	sebagai	pelaksana	(fungsi	penyedia	layanan	

dan	penegakan).	Pemerintahan	katalis	menggunakan	berbagai	

metode untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, 

memilih	metode	 yang	 paling	 sesuai	 untuk	mencapai	 efisiensi,	

efektivitas,	persamaan,	pertanggungjawaban,	dan	fleksibilitas.

b. Pemerintahan milik masyarakat (community-awned government): 

empowering rather than serving; pemerintah milik masyarakat 

mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan 

masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu 

mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan 

adanya	kontrol	dari	masyarakat,	pegawai	negeri	(dan	juga	pejabat	

terpilih,	politisi)	akan	memiliki	komitmen	yang	lebih	baik,	lebih	

peduli,	dan	lebih	kreatif	dalam	memecahkan	masalah.

c.	 Pemerintahan	yang	kompetitif	(competitive government): injecting 

competition into service delivery; pemerintahan	yang	kompetitif	

mensyaratkan persaingan antar para penyedia layanan untuk 

bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami 

bahwa	kompetisi	adalah	kekuatan	fundamental	untuk	memaksa	

pemerintah untuk melakukan perbaikan.

d. Pemerintahan berorientasi misi (mission-driven government): 

transferring rule-driven organization; pemerintahan yang 

berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus 

banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan 

sistem	 administratif,	 seperti	 anggaran,	 kepegawaian,	 dan	

pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah 

mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberi kebebasan 

kepada pemimpin untuk menemukan cara terbaik mewujudkan 

misi tersebut, dalam batas-batas legal. Organisasi publik harus dapat 

menterjemahkan misinya kedalam strategi, tujuan, ukuran serta 

target yang ingin dicapai. Yang kemudian dikomunikasikan kepada 

unit-unit yang ada untuk dapat dilaksanakan sehingga semua unit 

mempunyai tujuan yang sama yaitu pencapaian misi organisasi.
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e. pemerintah berorientasi hasil (result-oriented government): 

finding outcomes, not inputs; pemerintahan yang berorientasi 

hasil	mengubah	fokus	dari	input	(kepatuhan	pada	peraturan	dan	

membelanjakan	anggaran	sesuai	ketetapan)	menjadi	akuntabilitas	

pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja pada badan 

publik, menetapkan target, dan menggunakan anggaran untuk 

mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk 

besarnya anggaran. 

f.	 Pemerintahan	 yang	 berorientasi	 pelanggan	 (customer-driven 

government): meeting the needs of the customers, not the 

bureaucracy; pemerintahan yang berorientasi pelanggan 

memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. 

Mereka melakukan survei pelanggan, menetapkan standar 

pelayanan, memberi jaminan, dan sebagainya. Dengan masukan 

dan	 insentif	 ini,	 mereka	 meredesain	 organisasinya	 untuk	

menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

g. Pemerintahan wirausaha (entreprising government): earning 

rather than spending; pemerintah	 berusaha	 memfokuskan	

energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi 

juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang 

dilayani untuk membayar, menuntut return on investment. 

Mereka	memanfaatkan	insentif	seperti	dana	usaha,	dana	inovasi	

untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir 

mendapatkan dana operasional.

h.	 Pemerintah	yang	tanggap/antisipatif	(anticipatory government): 

prevention rather than cure; pemerintahan	yang	antisipatif	adalah	

pemerintahan yang berpikir ke depan. Mereka mencoba mencegah 

timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk 

menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan 

strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain 

untuk melihat masa depan.

i. Pemerintahan desentralisasi (decentralized government): 

from hierarchy to participation and teamwork; pemerintahan 
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desentralisasi adalah pemerintahan yang mendorong wewenang 

dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. 

Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau 

pelaksana, untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

j. Pemerintahan berorientasi pasar (market-oriented government): 

leveraging change through the market. Put it all together. 

Pemerintahan	berorientasi	pasar	sering	memanfaatkan	struktur	

pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan 

mekanisme	administratif,	 seperti	menyediakan	pelayanan	atau	

perintah	dan	kontrol	dengan	memanfaatkan	peraturan.	Mereka	

menciptakan	 insentif	 keuangan.	 Dengan	 cara	 ini	 organisasi	

swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada 

pemecahan masalah sosial.

Reformasi	Birokrasi	harus	dimulai	dari	penataan	kelembagaan	

dan segera disusul dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat pengaturan, 

sistem, dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan 

akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan 

yang	 komprehensif,	 dan	 meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 publik	

menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima. 

Kementerian	 PAN	 telah	 menganalisis	 reformasi	 birokrasi	

pemerintahan	dan	telah	mengidentifikasi	Pokok-pokok	Pikiran	Tentang	

Reformasi	 Birokrasi	 Aparatur	 Negara	 (kajian	 Kedeputian	Menpan	

Bidang	Program	tahun	2003-2004)	yang	digambarkan	sebagai	berikut	

(Komarudin,	2007):	

a.	 Kelembagaan.	 Organisasi	 ”ramping	 struktur	 dan	 banyak/kaya	

fungsi,	efisien,	dan	efektif”,	organisasi	disusun	berdasarkan	visi,	

misi, dan strategi yang jelas (structure follows strategy), organisasi 

efisien	dan	efektif,	 rasional,	dan	proporsional	(rightsizing), flat 

atau	datar,	ramping,	pembidangan	sesuai	beban	dan	sifat	tugas,	

span of control yang	 ideal,	bersifat	 jejaring	(small organization 

but large networking), banyak	 diisi	 jabatan-jabatan	 fungsional	

(mengedepankan	 kompetensi	 dan	 profesionalitas	 dalam	
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pelaksanaan	 tugasnya),	 dan	 menerapkan	 strategi	 organisasi	

pembelajaran (learning organization) yang cepat beradaptasi 

terhadap perubahan.  

b. Sumber daya manusia aparatur. Sumber daya manusia yang ingin 

dibangun	 adalah	 pegawai	 negeri	 sipil	 (PNS)	 yang	 profesional,	

netral, dan sejahtera, manajemen kepegawaian modern, PNS 

yang	berdayaguna,	produktif,	transparan,	bersih	dan	bebas	KKN	

untuk melayani dan memberdayakan masyarakat, jumlah dan 

komposisi	 pegawai	 yang	 ideal	 sesuai	 dengan	 tugas,	 fungsi	 dan	

beban kerja yang ada di masing-masing instansi pemerintah, 

penerapan	 sistem	 merit	 dalam	 manajemen	 PNS,	 klasifikasi	

jabatan, standar kompetensi, sistem diklat yang mantap, standar 

kinerja, penyusunan pola karier PNS, pola karir terbuka, PNS 

sebagai perekat dan pemersatu bangsa, membangun sistem 

manajemen kepegawaian unified berbasis kinerja, dan dukungan 

pengembangan database kepegawaian,	 sistem	 informasi	

manajemen	kepegawaian,	sistem	penggajian	(remuneration)	yang	

layak dan adil, menuju manajemen modern. 

c. Tata laksana atau manajemen. Ketatalaksanaan aparatur 

pemerintah diharapkan ditandai oleh ”mekanisme, sistem, 

prosedur,	dan	tata	kerja	yang	tertib,	efisien,	dan	efektif,	melalui	

pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana, standar operasi, 

sistem, prosedur, mekanisme, tata kerja, hubungan kerja dan 

prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, 

pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran 

elektronis	 dan	 pemanfaatan	 e-government, dan apresiasi 

kearsipan.  

	 Juga	 penataan	 birokrasi	 yang	 efisien,	 efektif,	 transparan,	

akuntabel, hemat, disiplin, dan penerapan pola hidup sederhana. 

Efisiensi	 kinerja	 aparatur	 dan	 peningkatan	 budaya	 kerja,	

terwujudnya	sistem	dan	mekanisme	kerja	yang	efektif	dan	efisien	

(dalam	 administrasi	 pemerintahan	maupun	 pelayanan	 kepada	
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masyarakat),	 sistem	 kearsipan	 yang	 andal,	 tepat	 guna,	 tepat	

sasaran,	tepat	waktu,	efektif	dan	efisien,	otomatisasi	administrasi	

perkantoran,	 dan	 sistem	manajemen	 yang	 efisien	 dan	 efektif.	

Unit organisasi pemerintah yang mempunyai potensi penerimaan 

keuangan negara, statusnya didorong menjadi unit korporatisasi 

dalam bentuk BHMN, BUMD, Perum, Persero, UPT, UPTD, atau 

bentuk lainnya. 

d. Akuntabilitas kinerja aparatur. Pemahaman tentang akuntabilitas 

terus ditingkatkan dan diupayakan agar diciptakan. ”Kinerja 

Instansi pemerintah yang berkualitas tinggi, akuntabel dan 

bebas KKN”, ditandai oleh sistem akuntabilitas kinerja, Sistem 

Akuntabilitas	Kinerja	Instansi	Pemerintah	(SAKIP)	yang	efektif,	

sistem	dan	lingkungan	kerja	yang	kondusif	berdasarkan	peraturan	

dan tertib administrasi, terlaksananya sistem akuntabilitas 

instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi 

dan individu oleh stakeholders (atasan,	masyarakat,	dan	pihak	

lain	yang	berkepentingan)	yang	didukung	sistem	informasi	dan	

pengolahan data elektronik yang terpadu secara nasional dan 

diterapkan di semua departemen, lembaga di bidang perencanaan 

dan penganggaran, organisasi dan ketalaksanaan, kepegawaian, 

sistem akuntansi keuangan negara yang dikaitkan dengan 

indikator kinerja dan pelayanan masyarakat,  dan aparatur 

negara	 yang	bebas	KKN	 (kondisi	 yang	 terkendali	 dari	 praktek-

praktek penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan serta 

pelanggaran disiplin, tingginya kinerja sumber daya aparatur dan 

kinerja	pelayanan	publik).	

e. Pengawasan. Diharapkan terbangun sistem pengawaan nasional 

dengan	 elemen-elemen	 pengawasan	 fungsional,	 pengawasan	

internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat, yang 

ditandai sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, 

pengawasan	melekat	(waskat),	pengawasan	internal	(wasnal),	dan	

pengawasan	oleh	masyarakat	(wasmas),	koordinasi,	integrasi	dan	

sinkronisasi	aparat	pengawasan,	 terbentuknya	sistem	informasi	
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pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta 

jumlah	dan	kualitas	auditor	profesional	yang	memadai,	intensitas	

tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan 

konsisten. 

f.	 Pelayanan	 publik.	 Pelayanan	 publik	 sebagai	 barometer	

transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong 

upaya mewujudkan ”pelayanan publik yang prima dalam arti 

pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel”, ditandai oleh 

pelayanan	tidak	berbelit-belit,	informatif,	akomodatif,	konsisten,	

cepat,	 tepat,	efisien,	 transparan	dan	akuntabel,	menjamin	rasa	

aman,	 nyaman,	 dan	 tertib,	 kepastian	 (waktu-biaya-hukum),	

dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi. Kondisi kelembagaan, 

SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, mampu 

mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas 

dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang 

lebih menghargai para penggunajasa, perubahan paradigma 

aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen 

pembangunan ke arah penyelenggaraan good governance 

menjadi entrepreneurial-competitive government (pemerintahan	

yang	kompetitif),	customer-driven dan accountable government 

(pemerintahan	 tanggaplresponsive), serta global-cosmopolit 

orientation government (pemerintahan	yang	berorientasi	global);	

penerapan prinsip pelayanan prima metode dan prosedur 

pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan 

perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan 

masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan 

masyarakat pengguna jasa secara terorganisasi, serta partisipasi 

masyarakat; proses kerja serta modernisasi administrasi melalui 

otomatisasi administrasi perkantoran elektronis di setiap instansi 

pemerintah serta penerapan dan pengembangan e-government, 

publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan, dan 

peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang 

dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. 
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g.	 Budaya	kerja	produktif,	efisien,	dan	efektif.	Penumbuhkembangan	

budaya	kerja	produktif,	 efisien	dan	efektif	harus	didorong	agar	

”terbangun	kultur	birokrasi	pemerintah	yang	produktif,	efisien,	dan	

efektif”, terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja 

dan	produktivitas	yang	tinggi,	melalui:	Pengembangan	Budaya	Kerja	

yang mengubah mind-set, sikap dan perilaku serta motivasi kerja, 

membangun birokrat berjiwa entrepreneur, dengan pengembangan 

budaya kerja yang tinggi, terbentuk sikap, perilaku dan budaya 

kerja	pegawai	 yang	etis,	bermoral,	profesional,	disiplin,	hemat,	

hidup	 sederhana,	 jujur,	 produktif,	menghargai	waktu,	menjadi	

panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan masyarakat. 

h. Koordinasi ,  integras i ,  dan s inkronisas i .  Per lu 

ditingkatkan  ”koordinasi program dan pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi, pengawasan dan   pengendalian program 

pendayagunaan aparatur negara.” Koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi, perlu diwujudkan antara lain melalui ”keterkaitan 

institusional	 (koordinatif)	 yaitu	 keterkaitan	 Kementerian	 PAN	

dengan	Instansi/Lembaga	terkait	yang	bersifat	koordinasi	dalam	

rancangan, integrasi dalam program, sinkronisasi dalam kegiatan 

dan	simplifikasi	dalam	prosedur”,	ditandai	oleh	kesatuan	bahasa	

dan	kerjasama	dikembangkan	melalui	rakor,	fortek	dan	forkom,	

raker, rapat berkala, koordinasi dilakukan sejak penyusunan 

program	 kerja	 dan	 anggaran,	 jelasnya	 instansi/unit	 kerja	 yang	

secara	fungsional	berwenang	dan	bertanggungjawab	atas	sesuatu	

masalah	atau	tugas,	dan	program	kerja	 instansi/organisasi	yang	

jelas	(memperlihatkan	keserasian	kegiatan	unit-unit	kerja.	

Desentralisasi merupakan instrumen pencapai tujuan 

bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Untuk 

itu perlu diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk 

menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat 

kesatuan nasional. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui 

kebijakan	desentralisasi	setidaknya	adalah:	tujuan	politik	dan	tujuan	

administratif. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah 
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sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal dan 

secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik tingkat 

nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani 

(civil society).	 Pelayanan	 umum	pemerintahan	 yang	 berhubungan	

dengan kepentingan masyarakat diletakkan sedekat mungkin dengan 

keberadaan	 masyarakat.	 Sedangkan	 tujuan	 administratif	 akan	

memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat 

lokal	yang	berfungsi	untuk	menyediakan	pelayanan	masyarakat	secara	

efektif,	efisiensi	dan	hasil	yang	baik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk 

suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan 

harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

provinsi	merupakan	urusan	dalam	skala	provinisi	adalah	(UU	Nomor	

32	Tahun	2004	Pasal	13):

a.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.		 perencanaan,	pemanfaatan,	dan	pengawasan	tata	ruang;

c.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat;

d.  penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.  penanganan bidang kesehatan;

f.		 penyelenggaraan	 pendidikan	 dan	 alokasi	 sumber	 daya	

manusia potensial;

g.		 penanggulangan	masalah	sosial	lintas	kabupaten/kota;

h.		 pelayanan	bidang	ketenagakerjaan	lintas	kabupaten/kota;

i.		 fasilitasi	pengembangan	koperasi,	usaha	kecil,	dan	menengah	

termasuk	lintas	kabupaten/kota;

j.  pengendalian lingkungan hidup;

k.		 pelayanan	pertanahan	termasuk	lintas	kabupaten/kota;

l.  pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
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n.  pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan	oleh	kabupaten/kota;	dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan.

Sedangkan	urusan	pemerintahan	provinsi	yang	bersifat	pilihan	

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ini disertai pula 

dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, masing-masing 

daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi 

dan	misi	yang	jelas,	pelembagaan	fungsi	staf	dan	fungsi	lini	serta	fungsi	

pendukung	secara	tegas,	efisiensi	dan	efektivitas,	rentang	kendali	serta	

tata kerja yang jelas.

Mengingat	Urusan	pemerintahan	bersifat	dinamis,	maka	dalam	

penyebarannya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, 

sehingga untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut 

perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab 

itu selalu ada dinamika pembagian tugas urusan pemerintahan 

(inter-governmental task sharing) antara	pemerintah	kabupaten/kota,	

pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Penataan kembali organisasi pemerintahan hendaknya dapat 

secara nyata mengakomodir keseluruhan komponen yang ada dalam 

masyarakat. Pemerintah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya 

organisasi yang dapat beridiri sendiri, tetapi hendaknya dapat 

memberdayakan seluruh komponen masyarakat, menjadikan lembaga-

lembaga non pemerintah sebagai lembaga yang dapat membantu 
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dalam mempercepat proses pembangunan. Sebagai lembaga non 

profit	yang	menitikberatkan	pada	pelayanan	terhadap	warga	negara,	

organisasi pemerintahan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian 

dan beradaptasi terhadap perkembangan tuntutan masyarakat yang 

semakin maju dan kompleks.

Pendekatan penataan perangkat kelembagaan dapat dilakukan 

baik melalui down-sizing, maupun melalui right-sizing. Down-

sizing merupakan suatu upaya penyebaran perangkat kelembagaan 

pemerintah	untuk	 lebih	mendekatkan	dengan	yang	dilayani	 (warga	

negara).	Perangkat	kelembagan	pemerintah	yang	lebih	dekat	dengan	

yang dilayani lebih mudah dalam menemu-kenali apa yang menjadi 

masalah, keluhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, 

sehingga	 kebijakan	 yang	 dibuat	 oleh	 birokrasi	 publik	 (pemerintah)	

tepat, cepat, dan dapat dipertanggugjawabkan. Dengan cara ini, akan 

dapat memberikan layanan publik yang baik dan kinerja pelayanan 

dapat ditingkatkan.

Penataan perangkat kelembagaan pemerintah daerah melalui 

pendekatan right-sizing dapat dilakukan dengan membentuk perangkat 

kelembagaan yang sama sekali baru dan atau melalui penggabungan 

(merger)	antar	perangkat	kelembagaan	yang	sejenis	atau	serumpun	

dengan	bidang	tugas	pokok,	fungsi,	dan	tanggung	jawabnya	sehingga	

dicapai	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 kerja	 dalam	 menyelenggarakan	

pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.

Pemerintah	yang	baik	menurut	pemahaman	Gore	(dalam	Waluyo,	

2007)	 adalah	pemerintahan	 yang	digerakkan	 oleh	 suatu	 kesadaran	

baru	dan	sikap	responsif	dari	para	pengguna	jasa	(government is driven 

by a new awareness of and responsiveness to customer).	Gore	 juga	

mengemukakan bahwa untuk mengelola pemerintahan secara baik dan 

dapat	memperkecil	biaya	operasional	pemerintah	(cost of government),	

perlu	memperhatikan	empat	hal	sebagai	berikut:

”1. Mereduksi ukuran dan jumlah lembaga pemerintahan, program, 

dan	staf	(downsizing);

	2.		 Mempermudah	prosedur	(streamlining);
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	3.	 Mereformasi	 lembaga-lembaga	 secara	 struktural	 agar	 dapat	

menjalankan	misinya	dengan	baik	(re-structuring);

	4.	 Melimpahkan	 fungsi	 kepada	 sektor	 swasta	 yang	 lebih	 piawai	

(privatizing)”	(Gore	dalam	Waluyo,	2007:	121).

Seiring dengan adanya perubahan landasan yuridis 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, restrukturisasi kelembagaan 

menjadi sebuah keniscayaan. 

”Dalam hal ini, restrukturisasi kelembagaan harus dipahami 

sebagai salah satu upaya kebijakan untuk membentuk sebuah 

sistem	pemerintahan	daerah	yang	efektif	dan	efisien	(effective and 

efficient),	tanggap	dan	cekatan	(quick and responsive),	terbuka	

dan	bertanggungjawab	(transparent and accountable),	membuka	

seluas	mungkin	 partisipasi	 publik	 (inclusive and democratic),	

serta berkinerja tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan 

(developmental).”	(Widodo,	2004).

Sementara	itu	Mintzberg	(1979)	menyatakan	bahwa	setiap	organisasi	

mempunyai	 lima	bagian	dasar	seperti	 terlihat	pada	gambar	berikut:

Technostructure
Support

staff

Strategic
apex

Operating core

Middle
Line

Gambar	:	Lima	Elemen	Dasar	Sebuah	Organisasi

Sumber:	Mintzberg,	1979
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Dari	 gambar	 di	 atas,	 Mintzberg	 memberikan	 defenisi	 sebagai	

berikut:

a. The operating core; para pegawai yang melaksanakan pekerjaan 

dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa.

b. The strategic apex; manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung 

jawab keseluruhan untuk organisasi itu.

c. The middle line; para manajer yang menjadi penghubung 

operating core dan strategic apex.

d. The technostructure; para analis yang mempunyai tanggung 

jawab untuk melaksanakan bentuk standardisasi tertentu dalam 

organisasi.

e. The support staff; orang-orang	 yang	 mengisi	 unit	 staf,	 yang	

memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Salah satu dari kelima bagian tersebut dapat mendominasi 

sebuah organisasi. Di samping itu, bergantung pada bagian mana yang 

dikontrol,	ada	konfigurasi	tertentu	yang	digunakan.	Menurut	Mintzberg,	

terdapat	 lima	buah	desain	konfigurasi	 tertentu,	dan	masing-masing	

dihubungkan dengan dominasi oleh salah satu dari kelima bagian dasar 

tersebut. Jika kontrol berada di operating core, maka keputusan akan 

didesentralisasikan.	Hal	 ini	akan	menciptakan	birokrasi	profesional.	

Jika strategic apex yang dominan, maka kontrol didesentralisasi dan 

organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana. Jika middle 

management yang mengontrol, maka akan ditemukan kelompok dari 

unit otonomi yang bekerja dari sebuah struktur divisional. Jika para 

analis dalam technostructure yang dominan, kontrol akan dilakukan 

melalui standardisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah 

mesin	birokrasi.	Dalam	situasi	dimana	staf	pendukung	yang	mengatur,	

kontrol	 akan	 dilakukan	 melalui	 penyesuaian	 bersama	 (mutual 

adjustment)	dan	timbullah	adhocracy.

Masing-masing desain memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

unik.	Konsisten	dengan	falsafah	kontingensi,	masing-masing	adalah	

konfigurasi	yang	lebih	disukai	di	bawah	kondisi	tertentu.	
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1. Struktur Sederhana

Kekuatan struktur sederhana terletak pada kesederhanaannya. 

Struktur	 ini	 cepat,	fleksibel	dan	membutuhkan	 sedikit	 biaya	untuk	

pemeliharaannya. Tidak terdapat lapisan dari struktur yang rumit dan 

pertanggungjawabannya jelas. Ketidakpastian tujuannya minimum 

karena	para	anggota	dengan	mudah	dapat	mengidentifikasikan	diri	

dengan cepat dengan misi organisasi, dan cukup mudah melihat 

bagaimana tindakan seseorang memberi sumbangan terhadap tujuan 

organisasi.

Kelemahan yang paling dominan dari struktur sederhana adalah 

penggunaannya yang terbatas. Jika dihadapkan dengan besaran yang 

bertambah, struktur tersebut pada umumnya tidak dapat memenuhi 

kebutuhan. Selain itu, struktur sederhana mengonsentrasikan 

kekuasaan di tangan satu orang. Jarang sekali struktur tersebut 

memberi	kekuatan	tandingan	untuk	mengimbangi	kekuasaan	eksekutif	

tertinggi. Akhirnya struktur sederhana mudah sekali mengalah 

terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang yang berkuasa. Konsentrasi 

dari	kekuasaan	tersebut	dapat	melawan	keefisienan	dan	kelangsungan	

hidup organisasi. 

Struktur	 sederhana	 efektif	 jika	 jumlah	 pegawai	 hanya	 sedikit.	

Kecilnya besaran biasanya berarti kurangnya pekerjaan yang diulang-

ulang pada operating core, dengan demikian standardisasi menjadi 

kurang	menarik.	Komunikasi	yang	tepat	adalah	komunikasi	informasi.	

Selama strukturnya tetap kecil, ”one person show” dapat mengawasi 

semua	 kegiatan	 dengan	 efektif,	 mengetahui	 masalah	 utama,	 dan	

menjalankan semua keputusan. Struktur sederhana dapat memenuhi 

kebutuhan organisasi pada tahun-tahun awal. Organisasi baru tersebut 

cenderung untuk menerima struktur sederhana, apapun lingkungan 

atau sistem tekniknya, karena tidak mempunyai waktu untuk mengatur 

struktur administrasinya. Lingkungan yang sederhana dan dinamis 

cenderung untuk dihubungkan dengan organisasi struktur sederhana 

yang mendatar dengan pengambilan keputusan yang disentralisasi 

serta operating core yang organis.
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2. Birokrasi Mesin

Birokrasi mesin mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, 

peraturan	sangat	diformalisasi,	 tugas	yang	dikelompokkan	ke	dalam	

departemen-departemen	 fungsional,	wewenang	 yang	 disentralisasi,	

pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan sebuah 

struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara 

aktivitas	lini	dan	staf.

Kekuatan utama dari birokrasi mesin terletak pada kemampuannya 

untuk melakukan aktivitas yang standardisasi dengan cara sangat 

efisien.	Mengumpulkan	para	 spesialis	 bersama-sama	menghasilkan	

economies of scale, meminimalkan duplikasi dari personalia dan 

peralatan, serta pegawai yang puas dan senang yang mempunyai 

peluang untuk berbicara dalam ”bahasa yang sama” diantara para 

rekan sejawat. Birokrasi mesin dapat dijalankan dengan baik oleh 

manajer tingkat menengah dan rendah yang kurang berbakat, dengan 

demikian lebih murah. Penyerapan dari peraturan menggantikan 

kebijakan manajer. Kegiatan yang distandardisasi, bersama-sama 

dengan	formalisasi	yang	tinggi,	memberi	kesempatan	agar	pengambilan	

keputusan disentralisasi. Tidak ada kebutuhan akan pengambilan 

keputusan	yang	 inovatif	dan	yang	berpengalaman,	di	bawah	tingkat	

eksekutif	senior.	

Salah satu kelemahan utama birokrasi mesin adalah kenyataan 

bahwa	 spesialisasi	menciptakan	 konflik	 pada	 sub-sub	 unit.	 Tujuan	

fungsional	 unit-unit	 dapat	 mengalahkan	 tujuan	 keseluruhan	

organisasi tersebut. Kelemahan utama lainnya dari birokrasi mesin 

adalah perhatian yang berlebihan dalam mengikuti aturan. Jika timbul 

masalah yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak ada tempat untuk 

melakukan	modifikasi.	Birokrasi	mesin	hanya	akan	efisien		selama	para	

pegawai menghadapi masalah yang pernah mereka jumpai sebelumnya 

dan keputusan yang terprogram telah ditentukan.

Birokrasi	mesin	paling	efisien	untuk	organisasi	dengan	ukuran	

besar, lingkungan yang stabil dan sederhana, dan teknologi yang terdiri 

dari pekerjaan rutin yang dapat distandardisasi. Birokrasi mesin dapat 
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dijumpai pada perusahaan produksi massal, seperti yang terdapat pada 

industri mobil dan baja, organisasi jasa dengan aktivitas yang sederhana 

dan yang diulang-ulang seperti penjara atau perusahaan telepon dan 

asuransi, lembaga pemerintah dengan pekerjaan yang rutin, seperti 

kantor pos dan pajak, serta organisasi yang memerlukan keselamatan 

khusus, seperti perusahaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

3.	 Birokrasi	Profesional

Birokrasi	profesional	membutuhkan	tingkat	keahlian	tinggi	yang	

terspesialisasi. Eksplorasi ilmu pengetahuan telah menciptakan kelas 

baru	 dari	 organisasi	 yang	 membutuhkan	 para	 profesional	 untuk	

menghasilkan produk dan jasa mereka. Contoh yang termasuk birokrasi 

profesional	adalah	rumah	sakit,	sekolah	distrik,	universitas,	museum,	

perpustakaan, perusahaan yang mendesain pekerjaan engineering, 

agen jasa sosial, dan perusahaan akuntan publik. Hal ini menciptakan 

kebutuhan akan suatu organisasi yang menyandarkan diri pada 

spesialisasi	sosial	daripada	spesialisasi	fungsional.

Kekuatan	birokrasi	profesional	adalah	dapat	mengerjakan	tugas	

yang	 terspesialisasi	 (membutuhkan	 keterampilan	 profesional	 yang	

sangat	terlatih)	dengan	efisiensi	yang	relatif	sama	seperti	yang	dapat	

dilakukan	oleh	birokrasi	mesin.	Birokrasi	profesional	membutuhkan	

manajemen puncak untuk melepaskan tingkat kontrol yang cukup 

banyak.	Para	profesional	membutuhkan	kebebasan	untuk	melakukan	

pekerjaan	mereka	dengan	efektif.

Kelemahan	 birokrasi	 profesional	 adalah	 sama	 dengan	 seperti	

birokrasi bentuk mesin. Pertama, ada kecenderungan berkembangnya 

konflik	antara	sub-unit.	Berbagai	fungsi	profesional	tersebut	mencoba	

untuk mengejar tujuan sempit mereka, sering membuat kepentingan 

fungsi	lain	dan	organisasi	secara	keseluruhan	tampak	menjadi	tidak	

penting.	 Kedua,	 para	 spesialis	 pada	 birokrasi	 profesional	 bersifat	

kompulsif	 dalam	 tekadnya	 untuk	 mengikuti	 aturan.	 Hanya	 saja	

peraturan	di	dalam	birokrasi	profesional	dibuat	oleh	para	profesional	

itu	sendiri.	Standar	mengenai	perilaku	profesional	dan	kode	etik	untuk	
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praktik yang etis telah diresapi oleh para pegawai selama pelatihan. 

Standar	 profesional	 mereka	 tentang	 bagaimana	 pekerjaan	 harus	

diselesaikan	dapat	merupakan	hambatan	keefektifan	organisasi	 jika	

standar tersebut sangat kaku dan tidak dapat disesuaikan dengan 

kondisi yang unik atau berubah.

Birokrasi	profesional	paling	baik	untuk	organisasi	dengan	ukuran	

besar, lingkungan yang stabil dan kompleks, dan teknologi rutin 

yang	diinternalkan	 lewat	profesionalisasi.	Operating core organisasi 

tersebut	didominasi	oleh	profesional	terampil	yang	telah	menghayati	

prosedur	 yang	 sukar	untuk	dipelajari	 namun	didefenisikan	dengan	

baik. Lingkungan yang kompleks dan stabil berarti organisasi tersebut 

membutuhkan penggunaan keterampilan yang sukar yang hanya 

dapat	dipelajari	pada	pendidikan	formal	dan	pada	program	pelatihan,	

tetapi harus ada cukup stabilitas sehingga keterampilan tersebut dapat 

didefenisikan	dengan	baik	dan	distandardisasi.

4. Struktur Divisional

Kekuasaan dalam struktur divisional terletak pada manajemen 

menengah. Alasannya adalah bahwa struktur divisional sebetulnya 

adalah sejumlah unit yang otonom, masing-masing secara khas adalah 

birokrasi mesin, yang dikoordinasi secara terpusat oleh sebuah kantor 

pusat. Karena divisi-divisi tersebut berdiri sendiri, maka diperlukan 

kontrol	yang	cukup	besar	dari	para	manajer	menengah	(manajer	divisi).

Salah satu kekuatan dari struktur divisi adalah usaha untuk 

mengobati masalah dengan cara menempatkan tanggung jawab penuh 

bagi sebuah produk atau jasa di tangan seorang manajer divisi. Selain 

itu	struktur	divisi	membebaskan	staf	kantor	pusat	dari	perhatiannya	

mengenai rincian kegiatan sehari-hari sehingga dapat lebih memberi 

perhatian pada masalah jangka panjang. Karakteristik bentuk divisional 

yang otonom dan berdiri sendiri menjadi alat yang sangat baik untuk 

pelatihan dan pengembangan manajer umum. Ini merupakan kelebihan 

utama dibandingkan dengan birokrasi mesin dan penekanannya pada 

spesialisasi. Artinya, struktur divisional memberi para manajer sejumlah 
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pengalaman yang luas dengan unit yang berdiri sendiri. Kekuatan lain 

dari	struktur	divisional	adalah	bahwa	prestasi	yang	tidak	efektif	pada	

sebuah divisi mempunyai dampak sedikit terhadap divisi lainnya. Jadi, 

masing-masing divisi dapat memberikan respons, tanggung jawab, 

dan	memperoleh	manfaat	dari	 spesialisasi,	dan	mampu	memproses	

informasi	seolah-olah	mereka	adalah	organisasi	tersendiri.

Kelemahan struktur divisional adalah, pertama; duplikasi kegiatan 

dan	sumber	daya.	Duplikasi	fungsi	pada	bentuk	divisi	meningkatkan	

biaya	 organisasi	 dan	mengurangi	 efisiensi.	Kedua; kecenderungan 

dari	bentuk	divisional	mendorong	terjadinya	konflik.	Desain	struktural	

hanya	memberi	sedikit	insentif	bagi	terbentuknya	kerja	sama	diantara	

divisi. Makin banyak jasa yang didesentralisasi, makin berkurang pula 

ketergantungan divisi terhadap kantor pusat, sehingga makin kecil 

kekuasaan pegawai kantor pusat terhadap mereka. Ketiga; bentuk 

divisional menimbulkan masalah koordinasi. Pegawai seringkali tidak 

dapat	ditransfer	dari	 divisi	 satu	ke	divisi	 lain,	 khususnya	 jika	divisi	

tersebut beroperasi dalam pasar produk atau jasa yang sangat beraneka 

ragam. Jika divisi-divisi berada di dalam atau di dekat pasar yang sama, 

mereka dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penjualan 

yang sama.

Sebuah	 organisasi	 yang	 memilih	 strategi	 diversifikasi	 (untuk	

menjadi	organisasi	multi	produk	atau	multi	pasar)	bentuk	divisional	

lebih disukai daripada birokrasi mesin. Faktor kontingensi lainnya 

termasuk besaran, teknologi, dan lingkungan sangat mempengaruhi 

preferensi	bentuk	divisional.

5. Adhocracy

Adhocracy	 dicirikan	 oleh	 deferensiasi	 horizontal	 yang	 tinggi,	

deferensiasi	 vertikal	 yang	 rendah,	 desentralisasi,	 fleksibilitas	 dan	

daya	tanggap	yang	tinggi.	Deferensiasi	besar	karena	adhocracy	pada	

umumnya	 diisi	 profesional	 dengan	 tingkat	 keahlian	 yang	 tinggi.	

Deferensiasi	vertikal	rendah	karena	tingkatan	administrasi	yang	banyak	

akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. 
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Kebutuhan	akan	pengawasan	adalah	minimal	karena	para	profesional	

telah menghayati perilaku yang diinginkan manajemen. Pengambilan 

keputusan pada adhocracy didesentralisasi. Hal ini diperlukan untuk 

kecepatan	dan	fleksibilitas	dan	karena	manajemen	senior	tidak	dapat	

diharapkan memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membuat suatu 

keputusan. Jadi, adhocracy bergantung pada tim yang didesentralisasi 

yang	terdiri	dari	para	profesional	untuk	mengambil	keputusan.

Keuntungan dari bentuk adhocracy adalah kemampuannya untuk 

dengan cepat menanggapi perubahan serta inovasi dan memungkinkan 

koordinasi dari berbagai spesialis. Jika organisasi perlu beradaptasi 

dan	kreatif,	jika	spesialis	dari	berbagai	disiplin	ilmu	dibutuhkan	untuk	

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan jika tugas-tugasnya 

bersifat	teknis,	tidak	terprogram,	serta	terlalu	komplek	untuk	ditangani	

oleh	satu	orang,	maka	bentuk	adhocracy	merupakan	alternatif	yang	

dapat digunakan. 

Konflik	merupakan	 bagian	 yang	 biasa	 dalam	 adhocracy.	 Tidak	

ada hubungan atasan dan bawahan yang jelas. Terdapat ketidakjelasan 

pengertian mengenai wewenang dan tanggung jawab. Kegiatan tidak 

dapat digolong-golongkan. Sehingga adhocracy tidak mempunyai 

keunggulan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang distandardisasi. 

Adhocracy dapat menciptakan tekanan sosial dan ketegangan psikologis 

bagi para anggotanya. Tidak mudah mendirikan dan dengan cepat 

membubarkan hubungan kerja atas dasar terus menerus. Beberapa 

pegawai merasa sukar untuk menanggapi perubahan yang cepat, hidup 

dalam sistem kerja yang sementara, dan harus memberi tanggung 

jawab dengan anggota tim lainnya.

Faktor	yang	menentukan	adhocracy	akan	efektif	adalah	strategi,	

teknologi, lingkungan dan daur hidup organisasi bersangkutan. 

Adhocracy meminta agar manajemen puncak melepaskan kebanyakan 

kontrol yang ada. Dalam hubungannya dengan pengendalian 

kekuasaan,	adhocracy	merupakan	konfigurasi	yang	tidak	disukai	dari	

lima	konfigurasi	 yang	ada.	Adhocracy	digunakan	pada	strategi	 yang	

beraneka ragam, atau beresiko tinggi, atau jika teknologi tidak rutin dan 



Strategi Organisasi Publik di Era Desentralisasi 95

lingkungannya	dinamis	maupun	komplek.	Adhocracy	juga	efektif	dalam	

menghadapi masalah yang secara khas dihadapi jika sebuah organisasi 

pada permulaan. Namun struktur sederhana juga didesain dengan baik 

untuk menghadapi masalah pada periode permulaan suatu organisasi, 

struktur sederhana mungkin bisa lebih diterima pada tahun-tahun 

permulaan berdirinya organisasi.

Tabel Bagian-Bagian Institusi Dalam Institusi Pemerintah Daerah

No. Bagian-Bagian Institusi Perangkat Daerah

1. The strategic apex 1)	Kepala	Daerah

2)	Wakil	Kepala	Daerah

3)	DPRD	Provinsi

2. The middle line 1)	Sekretaris	Daerah

2)	Asisten

3. The technostructure Lembaga Teknis Daerah

4. The operating core Dinas-Dinas

5. The support staf 1)	Sekretariat	Daerah

2)	Sekretariat	DPRD

3)	Sekretariat	Dinas

4)	Sekretariat	pada	Lembaga	Teknis

Sumber:	Supriyono	(2006)	(diolah)

Dari tabel di atas, Sekretaris daerah berkedudukan sebagai middle 

line dan sekaligus sebagai support staf. Kedudukan sebagai middle line 

ditunjukkan dengan adanya berbagai kebijakan kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya dikoordinasikan oleh 

sekretaris	daerah	melalui	 rantai	 kewenangan	 formal.	 Implementasi	

kebijakan kepala daerah didistribusikan melalui sekretaris daerah, 

sebaliknya dalam hal merumuskan dan mengevaluasi kebijakan, 

kepala daerah memperoleh masukan dari sekretaris daerah. Sekretaris 

daerah juga berkedudukan sebagai support staff, ini ditunjukkan 
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dengan keberadaannya sebagai pemimpin sekretariat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala daerah.

Tugas pokok asisten adalah membina dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Kedudukan asisten adalah sebagai middle line. Asisten 

dapat melakukan pembinaan dan koordinasi langsung dengan 

perangkat daerah lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris 

daerah. Jika dilihat dari kedudukannya sebagai unsur pembantu 

pimpinan	 untuk	menyiapkan	 berbagai	 dokumen	 administratif	 dan	

sebagian	tugasnya	memberikan	pelayanan	administratif	kepada	seluruh	

perangkat daerah, maka keberadaan asisten adalah sebagai support 

staff.

Di	 samping	 itu,	 menurut	 Mintzberg	 bahwa	 birokrasi	 mesin	

dapat dijumpai pada perusahaan produksi massal, organisasi jasa 

dengan aktivitas yang sederhana dan yang diulang-ulang, lembaga 

pemerintah dengan pekerjaan yang rutin, serta organisasi yang 

memerlukan keselamatan khusus, namun implementasinya pada 

organisasi pemerintahan daerah cenderung menerapkan desain 

birokrasi	profesional.	Hal	ini	dapat	dilihat	dari	pelayanan	yang	diterima	

masyarakat lebih dominan dilakukan oleh bagian operating core. 

Dengan demikian, kontrol terletak pada bagian operating core sehingga 

organisasi pemerintahan daerah lebih tepat jika didesain menjadi 

birokrasi	profesional.

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 

2004, setidaknya pemerintah pusat telah merekonstruksi struktur 

birokrasi pemerintah daerah dua kali. Perubahan mendasar dalam 

struktur birokrasi ini berlangsung sangat cepat. Penataan birokrasi 

pemerintah	daerah,	secara	normatif	merupakan	bagian	dari	rekayasa	

sosial	 (social re-engineering)	 guna	 mengatasi	 krisis	 multidimensi	

yang melanda Indonesia. Dalam skala kecil, hal ini dilakukan untuk 

kepentingan memulihkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

birokrasi. Sedang dalam skala makro untuk menciptakan lingkungan 
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kerja	dan	budaya	organisasi	yang	sehat	dan	kondusif,	sehingga	tingkat	

kepuasaan	masyarakat	(customer satisfaction)	meningkat	dan	 iklim	

investasi menjadi sehat.

Penataan birokrasi pemerintah daerah dalam rangka membangun 

kinerja	pemerintahan	yang	efektif	dan	profesional	sangatlah	diperlukan.	

Hal ini dimaksudkan setidaknya stigma masyarakat mengenai buruk 

dan berbelit-belitnya birokrasi pemerintah daerah dapat dikurangi. Agar 

birokrasi pemerintah daerah semakin peka, perlu untuk melakukan 

reformasi	manajemen	sektor	publik.

”Otonomi daerah tidak serta-merta menyelesaikan sejumlah 

persoalan saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah perlu diimbangi 

penataan	manajemen	sektor	publik	(public management reform),	

struktur	kelembagaan	(institutional reform),	serta	budaya	kerja	

aparatur. Pentingnya melakukan penataan birokrasi ini sesuai 

tuntutan	 dan	 perkembangan	 zaman,	 serta	 pengembangan	

manajemen	 yang	mengarah	 pada	 pasar	 (market based public 

administration).”	(Siswadi,	2007).

Lebih lanjut perubahan ini membawa konsekuensi terhadap 

adanya perubahan dan pendekatan penggunaan anggaran. 

Penganggaran hendaknya tidak lagi menggunakan pola tradisional, 

melainkan penganggaran yang berbasis kinerja. Kesemuanya itu 

menuntut	 langkah	efisiensi	dan	pemangkasan	biaya	serta	kompetisi	

tender. Manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju 

profesionalisme	 birokrasi	 dan	 lebih	 menekankan	 langkah-langkah	

efesiensi	dan	profesionalisme	birokrasinya	melalui	penataan	pegawai,	

meninjau kembali model pendidikan dan latihan pegawai, memperbaiki 

reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai 

serta mengubah kultur birokrasi. Garis depan kinerja birokrasi adalah 

pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga perlu 

berpikir ulang untuk menentukan model pengelolaan pemerintahan 

yang demokratis yang memberi ruang bagi partisipasi publik.
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Terkait	 dengan	 reformasi	 organisasi	 perangkat	 daerah,	

retrukturisasi	 merupakan	 bagian	 dari	 reformasi	 organisasi	 yang	

ditekankan pada penataan kembali struktur organisasi. Menurut 

Wibowo, perancangan ulang terhadap struktur organisasi dilakukan 

dengan meratakan struktur, membatasi, atau mengkombinasi 

departemen,	dan	meningkatkan	penggunaan	tim	lintas	fungsi,	saling	

ketergatungan diperkuat dan batas-batas orang dapat dikurangi.

Dengan melakukan restrukturisasi, berarti organisasi melakukan 

perubahan sebagai hasil dari organisasi yang terus belajar dan 

mentransformasikan	dirinya	agar	dapat	menggunakan	pengalamannya	

untuk keberhasilan organisasi. Dengan proses restrukturisasi tersebut 

berarti proses pembelajaran dari setiap tahapan yang dilakukanpun 

harus	sesuai	dengan	sifat	dasar	organisasi	modern	sebagai	organisasi	

sistem	 terbuka	 (open system).	 Setiap	 tahapan	 harus	 mampu	

beradaptasi dengan lingkungan serta secara kontinu melakukan 

perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Pembelajaran	dari	perubahan	lingkungan	ini	menurut	Daft,	dilakukan	

untuk	menghadapi	gejolak	(turbulance)	yang	tidak	pasti	(uncertainly).	

”Langkah pembelajaran yang perlu dilakukan setiap organisasi 

adalah	 menemukan	 dan	 menentukan	 sumber	 daya,	 menafsirkan	

dan menentukan sikap terhadap perubahan lingkungan, memacu 

pencapaian hasil serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi 

kegiatan	internal.”	(Daft,	1992:	9).

Dalam konteks mencari dan menempatkan titik ideal sekaligus 

membangun	 figur/format	 kelembagaan,	 perlu	 dilakukan	 berbagai	

pertimbangan secara matang. Beberapa pertimbangkan tersebut antara 

lain	menyangkut	hal-hal	sebagai	berikut	(Widodo,	2004):

a. Besaran kewenangan.

Kewenangan	pemerintah	daerah	telah	ditetapkan	secara	limitatif	

dan	 dituangkan	 dalam	 peraturan	 pemerintah	 (PP	 No.	 25	 tahun	

2000, PP No. 8 Tahun 2003, dan kemudian diganti dengan PP No. 

38	Tahun	2007).	Berbagai	kasus	di	daerah	mengilustrasikan	bahwa	



Strategi Organisasi Publik di Era Desentralisasi 99

kewenangan ini dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan 

formasi	dan	besaran	organisasi.	Artinya,	jumlah	dan	jenjang	organisasi	

dibentuk sesuai dengan jumlah dan beban kewenangan, sedangkan 

bidang-bidang diterjemahkan sebagai nama lembaga di daerah, baik 

yang berbentuk dinas maupun lembaga teknis. Penataan organisasi 

berdasarkan kewenangan ini memang paling sederhana dan paling 

mudah dilakukan. Namun, hasil yang diperoleh tidak akan optimal, 

terlebih jika mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

b.	 Penyelenggaraan	fungsi-fungsi	pemerintahan.

Klasifikasi	 kewenangan	 daerah	 berdasarkan	 fungsi-fungsi	

pemerintahan sesungguhnya perlu sekali dilakukan, tidak terbatas 

pada pembagian kewenangan berdasarkan bidang-bidang. Setidaknya 

akan terdapat kewenangan yang berhubungan dengan pemberian 

layanan	 (service delivery),	 kewenangan	 untuk	 merumuskan	

perencanaan	pembangunan	daerah	(development planning and policy 

making),	 kewenangan	untuk	memberdayakan	 sumber	daya	daerah	

(distributional of resources),	 serta	 kewenangan	 untuk	 melakukan	

pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan-kewenangan lainnya 

(controlling).	Keempat	 jenis	kewenangan	 ini	bisa	dikatakan	sebagai	

kewenangan pokok atau core functions pemerintahan daerah yang 

terdapat	disemua	bidang/sektor	pembangunan.

Ketika kewenangan pemerintahan dibagi hanya berdasarkan 

bidang	(misalnya	pertanian,	pendidikan,	kesehatan,	dan	sebagainya),	

dapat disimak bahwa tiga kewenangan terakhir sangatlah terabaikan. 

Dalam	 fungsi	 perencanaan,	misalnya,	 hanya	 ada	 sebuah	 lembaga,	

yaitu	Bappeda.	Inipun	diperparah	dengan	fakta	bahwa	perencanaan	

pembangunan yang dihasilkan Bappeda tidak memiliki kekuatan 

mengikat bagi lembaga-lembaga lainnya. Demikian pula Bawasda yang 

kurang memiliki ”taring” untuk menjamin pemerintahan daerah yang 

bersih	 dan	 professional.	 Dan	 lemahnya	 fungsi-fungsi	 perencanaan	

dan pengawasan, jelas akan berdampak pada rendahnya kinerja 

pemerintahan daerah secara umum. Adanya pemetaan yang jelas 
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tentang	fungsi-fungsi	pemerintahan	akan	memudahkan	daerah	dalam	

menyusun perangkat kelembagaannya. Sebaliknya, pembentukan 

kelembagaan	yang	kurang	mengindahkan	fungsi-fungsi	pemerintahan	

akan	menghasilkan	efisiensi	dan	efektivitas	yang	rendah.	

c.  Tingkat kemitraan, tingkat aplikasi teknologi, tingkat kemampuan 

personil,	serta	tingkat	kemandirian/partisipasi	masyarakat.

Faktor-faktor	ini	akan	sangat	menentukan	pola	penyelenggaraan	

sebuah	kewenangan	dan/atau	pelayanan.	Ketika	sektor	swasta	 telah	

memiliki kemampuan yang memadai untuk ”mengambil alih” peran 

pemerintah dalam penyediaan layanan publik, maka kelembagaan 

pemerintah-pun harus diminimalisir sesuai dengan peningkatan 

kapasitas mitra kerja. Demikian pula dalam hal aplikasi teknologi. Jika 

program e-government (Inpres	No.	3	tahun	2003)	dapat	dioptimalkan	

dan program pemberian layanan melalui internet dapat diteruskan, hal 

ini	akan	membawa	implikasi	langsung	terhadap	efisiensi	kelembagaan	

sektor publik. Pada kasus lain, adanya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan	pegawai	secara	normatif	akan	mendorong	produktivitas	

dan	 efisiensi	 organisasi.	 Akhirnya,	 swadaya	masyarakat	 yang	 tinggi	

menggambarkan ketergantungan yang rendah kepada birokrasi.

Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia 

aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional 

(world class).	 Sosok	 aparatur	 masa	 depan	 penampilannya	 harus	

profesional	sekaligus	taat	hukum,	rasional,	inovatif,	memiliki	integritas	

yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam 

memberikan	pelayanan	kepada	masyarakat	 (Mustopadidjaja,	2002).

d. Syarat-syarat teknis lain sebagaimana diatur oleh PP No. 41 Tahun 

2007.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 

mempertimbangkan	 faktor	 keuangan,	 kebutuhan	 daerah,	 cakupan	

tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan 
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banyaknya	tugas,	luas	wilayah	kerja	dan	kondisi	geografis,	jumlah	dan	

kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan 

yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh 

karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-

masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan 

variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran 

Pendapatan	dan	Belanja	Daerah	(APBD).	Penentuan	jumlah	perangkat	

daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan 

perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak 

mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan 

sesuai dengan variabel tersebut.

Dari uraian di atas, dalam buku ini konsep struktur organisasi 

dapat	 dikaji	 berdasarkan:	 (i)	 tingkat	 kemitraan	 (lintas	 fungsi),	 (ii)	

aplikasi	 teknologi,	 (iii)	 pemberdayaan	personil	 sesuai	 keahlian,	 (iv)	

prosedur	 dalam	 mengambil	 keputusan,	 (v)	 downsizing,	 dan	 (vi)	

rightsizing.

D. Kepemimpinan Organisasi Publik

Para pemimpin merupakan manusia-manusia yang jumlahnya 

sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu 

keberhasilan dan suksesnya tujuan. Kepemimpinan terdapat dalam 

hubungan	 antar	 manusia,	 yaitu	 hubungan	 mempengaruhi	 (dari	

pemimpin)	dan	hubungan	kepatuhan	para	pengikut	(bawahan).	

”Reformasi	 administrasi	 publik	 yang	 selama	 ini	 dilakukan	

hanya diarahkan pada masalah sumber daya manusia aparatur, 

kelembagaan, sistem serta tata laksana, namun kurang 

memperhatikan	aspek	kepemimpinan	aparatur	sehingga	reformasi	

belum	mampu	memberikan	sumbangan	yang	signifikan”	(ANTARA	

News,	2007).	
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Menurut	Schein	(1992)	inisiatif	dan	dorongan	untuk	membentuk	

atau membangun suatu budaya organisasi berasal dari pemimpin 

(leaders)	 karena	 seorang	pemimpin	memiliki	 peran	 terbesar	untuk	

melekatkan dan memperkuat aspek-aspek budaya melalui lima 

mekanisme	utama	yaitu:	(i)	attention, pemimpin mengkomunikasikan 

perioritas-perioritas, values dan memperhatikan sesuatu yang dapat 

ditanyakan, diukur, dikomentari, dipuji, dan dikeritik. Komunikasi 

tersebut	 terjadi	 selama	 aktivitas	monitoring	 dan	 perencanaan,	 (ii)	

reaction to crisis,	 dimana	 krisis	memiliki	 pengaruh	 yang	 signifikan	

terhadap perilaku organisasi karena emosionalitas terhadap krisis 

tersebut dan dapat meningkatkan potensi untuk belajar tentang nilai-

nilai	dan	asumsi-asumsi	dasar	organisasi,	(iii)	role modeling, pemimpin 

dapat mengkomunikasikan nilai-nilai dan harapan-harapan melalui 

tindakan-tindakan,	(iv)	allocation of rewards, keriteria yang digunakan 

untuk mengalokasikan rewards, seperti kenaikan pembayaran atau 

promosi,	 (v)	Criteria for selection and dismissal, pemimpin dapat 

mempengaruhi budaya dengan merekrut orang-orang yang memiliki 

values, skills, atau	sifat-sifat	tertentu,	mempromosikannya	ke	posisi-

posisi yang memiliki otoritas.

Agar	 seorang	 pemimpin	 dapat	 melaksanakan	 fungsi	 dan	

peranannya yang komplek maka untuk menjadi seorang pemimpin 

diperlukan syarat-syarat tertentu. Seorang pemimpin yang baik harus 

memiliki syarat khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh As’ad 

(1996)	 bahwa	 efektifitas	 seorang	 pemimpin	 banyak	 kemungkinan	

didukung dengan adanya persyaratan yang lebih tinggi dari rata-rata 

bawahannya,	antara	lain:	(i)	memiliki	kecerdasan	yang	cukup	tinggi;	

(ii)	memiliki	kemampuan	berbicara;	(iii)	memiliki	kepercayaan	diri;	

(iv)	memiliki	motivasi	 berprestasi;	 (v)	memiliki	 ambisi.	 Sedangkan	

kepemimpinan	yang	efektif	menurut	Burns	(1978)	adalah	melibatkan	

kecakapan pemimpin untuk membuat anggota kelompok mengurangi 

minat pribadinya, tetapi memperbesar minatnya pada kelompok. 

Membangun dan mengembangkan komitmen anggota kelompok ke arah 

pencapaian	sasaran	dan	tujuan,	seorang	pemimpin	transformasional	
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melalui daya tarik relasi interpersonal dapat melakukannya dengan 

cara pendekatan moral dan kebutuhan psikologikal. Kebutuhan 

moral ini mencakup rasa berbuat baik, kejujuran, pekerjaan, dan mau 

berkorban. Sedangkan kebutuhan psikologikal mencakup kepercayaan, 

otonomi, dan aktualisasi diri.

Berdasarkan	hasil	penelitian	para	ahli	 (Sinambela	dkk,	2008),	

diperoleh gambaran mengenai perilaku pemimpin yang dipilah menjadi 

dua	dimensi,	yaitu:	pertama, dimensi	konsiderasi	(consideration)	dan	

kedua, dimensi	struktur	inisiasi	(initiation structure).	Masing-masing	

dimensi	tersebut	memiliki	ciri-ciri	sebagai	berikut:

”Perilaku pemimpin dengan dimensi konsiderasi cenderung 

kearah kepentingan bawahan. Adapun ciri-ciri perilaku pemimpin 

dalam	hubungannya	dengan	bawahan	adalah:

a. ramah tamah,

b. mendukung dan membela bawahan,

c. mau berkonsultasi,

d. mau mendengarkan pendapat bawahan,

e. mau menerima usul bawahan,

f.	 memikirkan	kesejahteraan	bawahan,

g. memperlakukan bawahan setingkat dirinya.

Sedangkan pemimipin dengan dimensi struktur inisiasi cenderung 

lebih mementingkan tujuan organisasi daripada mementingkan 

bawahan.	Perilaku	pemimpin	mempunyai	ciri-ciri:

a. memberikan kritik pelaksanaan pekerjaan yang jelek,

b. menekankan pentingnya batas waktu pelaksanaan tugas-

tugas kepada bawahan,

c. selalu memberi tahu apa-apa yang dikerjakan bawahan,

d. selalu memberi petunjuk bawahan bagaimana melaksanakan 

tugas,

e. memberikan standar tertentu atas pekerjaan,
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f.	 meminta	 bawahan	 agar	 selalu	 menuruti	 dan	 mengikuti	

standar yang telah ditetapkan,

g. selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh 

kemampuan.”	(Sinambela	dkk,	2008:	100)

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar baik dalam 

suatu organisasi pemerintah maupun swasta. Pemimpin adalah inti dari 

manajemen	yang	merupakan	motor	penggerak	bagi	sumber	dan	fungsi	

manajemen serta alat lainnya. Dengan demikian peran pemimpin 

sangat penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan 

atau kegagalan yang dialami suatu organisasi, sebagian besar sangat 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Bila ditinjau dari tingkatan 

pemimpin,	maka	pemimpin	terdiri	atas:

”1.		 pimpinan	tingkat	atas	(top management)

2.		 pemimpin	tingkat	menengah	(middle management)

3.		 pemimpin	tingkat	bawah	(lower management)”

(Sinambela	dkk,	2008:	106)

Setiap organisasi bisnis maupun non bisnis memiliki lingkungan 

internal	 dan	 lingkungan	 eksternal.	 Dengan	 pertimbangan	 kondisi/

situasi lingkungan-lingkungan tersebut, organisasi menetapkan visi 

dan	misi	 organisasi	 (Armanu,	2006).	Misi	 organisasi	 juga	berperan	

untuk mencapai tujuan organisasi sebagai dampak dari gaya 

kepemimpinan	 transformasional	 dan	 kepemimpinan	 karismatik	

yang	dapat	memberikan	pengaruh	positif	terhadap	kinerja	dan	sikap	

pengikut	 (Avolio	 dan	 Bass,	 2002;	 Shamir	 et al.,	 1993).	 Menurut	

Bass,	kepemimpinan	transformasional	akan	terjadi	ketika	pemimpin	

memperluas dan meninggikan minat dari karyawan, ketika pemimpin 

menciptakan kesadaran dan penerimaan terhadap tujuan dan misi dari 

kelompok, dan ketika pemimpin menggerakkan hati para pengikutnya 

agar mau melihat lebih jauh dari sekedar kepentingan pribadi mereka 

sendiri demi kepentingan kelompok.
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Pemimpin birokrasi harus melakukan revitalisasi diri dan 

bawahannya dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan 

organisasi. Hal itu disebabkan kondisi masyarakat telah mengalami 

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat 

yang semakin baik, merupakan indikasi empowering yang dialami oleh 

masyarakat. Karena itu pemimpin birokrasi dan bawahannya harus 

mengubah	posisi	dan	peran	(revitalisasi)	dalam	memberikan	pelayanan	

publik. Dari yang suka mengatur, berubah menjadi suka melayani, dari 

yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka 

menolong	menuju	ke	arah	yang	fleksibel,	kolaboratif	dan	dialogis,	dan	

dari cara-cara sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis.

”Indonesia kini sudah tidak kekurangan calon pemimpin, baik 

pemimpin daerah maupun pimpinan pusat. Hal yang masih 

terasa miskin dimiliki bangsa kita yaitu hadirnya kepemimpinan 

yang tegas dalam mengawal perubahan pemerintahan menuju 

pemerintahan Indonesia yang bersih dan berwibawa. Dalam 

konteks inilah, menata birokrasi masa depan tanpa kepemimpinan 

yang kuat dan tegas hanya menyebabkan bias dan kaburnya arah 

reformasi	pemerintahan	daerah	di	Indonesia.”	(Siswadi,	2007).	

Hal	senada	juga	disampaikan	oleh	Jaweng:

”Komitmen dan kepemimpinan seorang kepala daerah amat 

menentukan arah perubahan dan kinerja birokrasi. Tantangannya 

adalah	 mentransformasi	 warisan	 sejarah	 birokrasi	 kekuasaan	

menjadi birokrasi pelayanan. Kepala daerah harus bisa memutus 

alur intervensi politik atas birokrasi dan integrasi birokrasi ke 

dalam politik. Proses rekrutmen, promosi, penempatan, atau 

kinerja sejauh mungkin berbasis sistem meritokrasi dan steril 

politisasi.”	(Jaweng,	2007).	

Pemimpin	 transformasional	 pada	 hakikatnya	 menunjuk	 pada	

proses membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan 

memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-
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sasaran	organisasi	yang	hendak	dicapai.	”Kepemimpin	transformasional	

menyerukan nilai-nilai moral dari para pengikut dalam upayanya untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk 

memobilisasi	 energi	 dan	 sumber	 daya	mereka	 untuk	mereformasi	

institusi”	 (Yukl,	 2001:	 290).	 Sebagai	 contoh,	 para	 pemimpin	

politis bertukar pekerjaan, subsidi, dan kontrak pemerintah yang 

menguntungkan dengan suara dan kontribusi kampanye. Pengaruh 

kepemimpinan berdasarkan otoritas yang sah dan rasa hormat akan 

peraturan dan tradisi. Organisasi birokratis menekankan bentuk 

pengaruh ini lebih daripada pengaruh yang didasarkan pada peraturan 

atau inspirasi. 

”Proses dimana para pemimpin menyerukan nilai dan emosi, 

para	pengikut	merupakan	sebuah	fitur	sentral	dari	kepemimpinan	

transformasional	 dan	menurut	 visi	 dalam	organisasi.	Sebagian	

besar	 formula	 yang	 memiliki	 pengaruh	 besar	 dari	 seorang	

pemimpin di bidang politik, bisnis, atau manajemen, yang ideal 

adalah	kepemimpinan	transformasional.”	(Denhardt	&	Denhardt,	

2003:	145).

Dengan	 kepemimpinan	 transformasional,	 para	 pengikut	

merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan 

terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih 

daripada yang diharapkan dari mereka pada awalnya. Pemimpin 

mengubah	dan	memotivasi	para	pengikut	dengan	cara:	”(1)	membuat	

mereka	 lebih	 menyadari	 pentingnya	 hasil	 tugas;	 (2)	 membujuk	

mereka untuk mementingkan kepentingan tim atau organisasi mereka 

dibandingkan	 dengan	 kepentingan	 pribadi;	 dan	 (3)	 mengaktifkan	

kebutuhan	mereka	yang	lebih	tinggi.”	(Yukl,	2001:	305).	Sebaliknya	

kepemimpinan transaksional melibatkan sebuah proses pertukaran 

yang dapat menghasilkan kepatuhan pengikut akan permintaan 

pemimpin tetapi tidak mungkin menghasilkan antusiasme dan 

komitmen terhadap sasaran tugas.
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Terdapat cukup banyak pemusatan pandangan dalam temuan-

temuan dari jenis penelitian yang berbeda untuk menyatakan beberapa 

pedoman	tentatif	bagi	para	pemimpin	trasformasional	yang	berusaha	

untuk menginspirasikan dan memotivasi pengikut. Pedoman itu 

didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang dapat dirinci sebagai 

berikut:

”1. Menyatakan visi yang jelas dan menarik;

 2.  Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai;

 3.  Bertindak secara rahasia dan optimistis;

 4.  Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut;

 5.  Menggunakan tindakan dramatis dan simbol untuk 

menekankan nilai-nilai penting;

 6.  Memimpin dengan memberi contoh;

 7.  Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk 

mencapai	misi	itu”	(Yukl,	2001:316)

Para	 pemimpin	 transformasional	 memperkuat	 misi	 yang	 ada	

atau membangun komitmen terhadap sebuah visi baru. Sebuah visi 

yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai organisasi atau akan jadi 

apakah sebuah organisasi itu akan membantu orang untuk memahami 

tujuan, sasaran, dan perioritas dari organisasi. Hal ini memberi makna 

pada	pekerjaan,	berfungsi	sebagai	sebuah	sumber	keyakinan	diri	dan	

memupuk rasa tujuan bersama. Visi membantu memandu tindakan 

dan keputusan dari setiap anggota organisasi, yang berguna saat orang-

orang atau kelompok diberikan otonomi dan keleluasaan yang cukup 

besar dalam keputusan pada pekerjaan mereka.

Pemimpin juga harus meyakinkan para pengikut bahwa visi itu 

dimungkinkan untuk mencapainya. Amatlah penting untuk membuat 

hubungan yang jelas antara visi dengan sebuah strategi yang dapat 

dipercaya mencapainya. Strategi untuk mencapai misi itu paling 

mungkin	 berbentuk	 persuasif	 saat	 strateginya	 tidak	 konvensional	

namun terus terang. Strategi yang sederhana dan konvensional tidak 
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akan mendatangkan keyakinan pada pemimpin, khususnya saat 

terdapat sebuah krisis.

Para pengikut tidak akan meyakini sebuah visi kecuali 

pemimpinnya memperlihatkan keyakinan diri dan pendirian. 

Keyakinan dan optimisme seorang manajer baik untuk menekankan 

pada apa yang telah dicapai sejauh ini daripada berapa banyak lagi 

yang	harus	dilakukan.	Lebih	baik	menekankan	aspek	positif	dari	visi	

itu daripada pada halangan dan bahaya yang akan dihadapi. Keyakinan 

diperlihatkan baik dalam perkataan maupun tindakan.

Sebuah visi diperkuat dengan perilaku kepemimpinan yang 

konsisten dengannya. Perhatian akan nilai atau sasaran diperlihatkan 

dengan cara bagaimana seorang manajer menghabiskan waktunya, 

dengan keputusan alokasi sumber daya yang dibuat saat terdapat 

pertukaran antar sasaran, dengan pertanyaan yang ditanyakan manajer, 

dan dengan tindakan apa yang dihargai oleh manajer tersebut.

Salah satu cara seorang pemimpin dapat mempengaruhi komitmen 

bawahan adalah dengan menetapkan sebuah contoh dari perilaku yang 

dapat dijadikan contoh dalam interaksi keseharian dengan bawahan. 

Seorang manajer yang meminta bawahan untuk mengamati standar 

tertentu juga harus mengamati standar yang sama. Seorang manajer 

yang meminta bawahan untuk membuat pengorbanan khusus harus 

menetapkan sebuah contoh dengan melakukan hal-hal yang sama. 

Nilai-nilai yang menyertai seorang pemimpin harus diperlihatkan dalam 

perilakunya sehari-hari, dan harus dilakukan secara konsisten, bukan 

hanya saat diperlukan. Para pemimpin tingkat puncak selalu disorot 

dan tindakan mereka diuji dan diteliti oleh pengikut dalam mencari 

makna tersembunyi yang mungkin tidak dimaksudkan oleh pemimpin 

itu. Untuk menghindari pesan yang salah, seorang pemimpin harus 

mempertimbangkan lebih dulu bagaimana cara menyampaikan agar 

tidak disalah artikan atau diartikan berbeda.

Kepemimpinan	 transformasional	 memberikan	 kewenangan	

kepada orang-orang untuk mencapai visi. Pemberian kewenangan 

berarti mendelegasikan kewenangan untuk keputusan tentang 
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bagaimana melakukan pekerjaan kepada orang-orang dalam tim. 

Ini berarti meminta orang untuk menentukan sendiri cara terbaik 

untuk menerapkan strategi atau mencapai sasaran, bukan memberi 

tahu mereka secara rinci tentang apa yang harus dilakukan. Hal ini 

akan mendorong bawahan untuk mengusulkan solusi dan mendorong 

bawahan memegang tanggung jawab menyelesaikan masalahnya 

sendiri. Memberikan kewenangan berarti memberikan sumber daya 

yang memadai bagi bawahan untuk menjalankan sebuah tugas dimana 

mereka diberikan tanggung jawab. 

Penataan birokrasi pemerintahan daerah membutuhkan 

kepemimpinan daerah yang tegas. Ketegasan ini bukan hanya dalam 

pengertian pemikiran, melainkan sikap serta pendisiplinan budaya 

kerja, sehingga benar-benar mampu memberi warna baru, semangat 

baru, dan arah baru bagi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pemimpin adalah 

seseorang yang mempunyai bawahan dan mempunyai kewenangan 

mengkoordinasikan/	 memberdayakan	 seluruh	 bawahan	 untuk	

mencapai	tujuan	organisasi.	Klasifikasi	tingkat	kepemimpinan	dalam	

penelitian ini, yang dimaksud pemimpin tingkat atas adalah pejabat 

eselon	I	(Sekretaris	Daerah),	sedangkan	pemimpin	tingkat	menengah	

adalah	pejabat	eselon	II	(Kepala	Dinas	atau	Kepala	Badan	atau	Kepala	

Biro)	 dan	 pejabat	 eselon	 III	 (Kepala	 Bidang	 atau	 Kepala	 Bagian).	

Selanjutnya	pemimpin	tingkat	bawah	adalah	pejabat	eselon	IV	(Kepala	

Seksi).	Apapun	tingkatan	pemimpin	yang	dimiliki,	pada	dasarnya	tidak	

mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai 

peranan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Dari uraian di atas, konsep kepemimpinan organisasi pemerintah 

dapat	dikaji	berdasarkan:	(i)	memiliki	visi	yang	jelas,	(ii)	kemampuan	

mempengaruhi	dengan	memberi	contoh	yang	baik,	(iii)	kemampuan	

menghargai,	(iv)	kemampuan	memotivasi,	(v)	kemampuan	memelihara	

hubungan,	dan	(vi)	kemampuan	mendistribusikan	pekerjaan.
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E. Budaya Organisasi Publik

Budaya pada umumnya dikaitkan dengan tradisi dan cara 

berperilaku antar negara atau daerah berbeda. Akhirnya berkembang 

pendapat bahwa hal yang sama dapat terjadi pada organisasi yang 

berbeda. Setiap organisasi memiliki sendiri cara untuk mengerjakan 

sesuatu, tipe kepribadian yang berbeda cenderung melakukan hal-

hal dan bentuk hubungan yang berbeda. Pemberdayaan budaya 

organisasi mengandung makna memberikan kesempatan pada budaya 

organisasi agar lebih berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi 

untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, setiap organisasi mempunyai 

ciri-ciri budaya sendiri yang berbeda satu sama lain sesuai dengan 

kebutuhannya.

Untuk mencapai karakteristik yang ideal bagi organisasi perlu 

dilakukan pemberdayaan budaya yang terdapat dalam organisasi. Smith 

(dalam	Wibowo,	2007)	memberikan	indikasi	peluang	untuk	dilakukan	

pemberdayaan budaya organisasi.

Tabel Pemberdayaan Budaya

Dari
Organisasi/ 

Tim
Menjadi

Pelanggan adalah jahat ----- Pelanggan adalah raja

Pekerja takut akan 

kegagalan

----- Pekerja percaya tentang 

mengambil resiko

Gagasan baru dipandang 

dengan kecurigaan

----- Semua gagasan dihargai 

dan diberi pertimbangan

Kritik dinyatakan dengan 

bebas

----- Pujian diberikan dengan 

bebas

Masalah dilihat sebagai 

tanda kegagalan

----- Masalah dipandang 

sebagai peluang untuk 

pengembangan
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Keputusan penting dibuat 

secara rahasia

----- Setiap orang dilibatkan 

dalam keputusan penting

Akses	untuk	informasi	

terbatas

----- Setiap orang memiliki akses 

untuk	informasi

Manajer berpikir mereka 

tahu semua hal tentang 

organisasi

----- Manajer menerima bahwa 

pekerja mungkin tahu lebih 

banyak

Orang takut akan perubahan ----- Orang belajar melihat 

perubahan sebagai 

tantangan

Terdapat hambatan antara 

manajemen dengan anggota 

tim

----- Manajer punya hubungan 

kerja	efektif	dengan	timnya

Terdapat hambatan antara 

departemen dan tim yang 

berbeda

----- Departemen dan tim yang 

berbeda bekerja sama 

dengan baik

Sumber:	Jane	Smith,	2000	(dalam	Wibowo,	2007:	376)

Organisasi perlu mengubah budaya yang dianut selama ini 

agar mampu menciptakan iklim yang mendorong terjadinya proses 

pemberdayaan. Nilai-nilai yang diharapkan dapat diterima oleh 

segenap sumber daya manusia yang berada di dalamnya dipilih dengan 

baik agar dapat menciptakan iklim pemberdayaan. ”Dengan demikian 

setiap orang tahu perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Nilai-

nilai	juga	mengusahakan	fokus	yang	jelas	bagi	kinerja	tim	atau	individu	

dan membantu setiap orang menetapkan perioritas pekerjaannya” 

(Wibowo,	2007:	376).

”Budaya organisasi adalah sistem pengertian yang diterima secara 

bersama.	 Karakteristik	 utamanya	 adalah	 inisiatif,	 individual,	

toleransi	 terhadap	 resiko,	 arah	 (direction),	 integrasi,	 dan	
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dukungan manajemen. Kontrol identitas, sistem imbalan, toleran 

terhadap	konflik	dan	pola	komunikasi.”	(Robbins,	1994:	505).	

Organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda, sama halnya 

dengan	manusia,	 ada	 yang	 gesit,	 ada	 yang	 kreatif,	 ada	 yang	 sangat	

perhatian, sedangkan yang lain merasa tertekan, acuh tak acuh dan 

pemberontak. ”Budaya organisasi merupakan kerangka perilaku, emosi 

dan psikologi yang tertanam dalam dan dianut bersama oleh para 

anggota	dalam	organisasi”	(Osborne	dan	Plastrik,	2001:	255).	Kondisi	

demikian akan menimbulkan suatu budaya yang membuat pegawai 

sangat	 reaktif	 dalam	 pengertian	 negatif,	 tidak	 mandiri	 dan	 takut	

mengambil	inisiatif	sehingga	membentuk	budaya	saling	menyalahkan,	

rasa	takut	kepada	atasan	dan	menimbulkan	sikap	defensif.

Budaya birokrasi sebagaimana digambarkan di atas, sangat 

tidak	kondusif	 terhadap	harapan	masyarakat	akan	sebuah	birokrasi	

yang mampu merespon berbagai tuntutan dan perubahan dari suatu 

dinamika masyarakat yang bergerak dengan cepat. Untuk mengatasi ini 

perlu	terobosan	dalam	budaya	birokrasi	yang	berfokus	pada	pelayanan	

publik. Birokrasi yang diharapkan dimasa depan adalah birokrasi yang 

lebih peduli terhadap pelayanan publik dengan tugas pokok sebagai 

pelayan publik.

”Untuk	mempercepat	proses	transformasi	dari	pemerintah	yang	

berorientasi pada kontrol dan kekuasaan menjadi pemerintah 

dan birokrasi yang menjadikan pelayanan publik sebagai misi 

utamanya maka perubahan budaya, struktur, dan prosedur 

birokrasi pemerintah diperlukan. Budaya kontrol dan kekuasaan 

(culture of ruling)	yang	selama	ini	hidup	dan	berkembang	dalam	

birokrasi pemerintah perlu digusur dan dirubah menjadi budaya 

pelayanan	(culture of serving)”	(Dwiyanto,	2006).	

Konsep warga yang selama ini diperlakukan sebagai obyek 

kekuasaan harus direkontruksi menjadi sebuah konsep baru 

yang menempatkan warga sebagai subyek yang harus dipahami 
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kebutuhannya dan dilayani dengan baik. Warga adalah pemegang 

kedalautan dan karena itu harus menjadi pusat perhatian dari birokrasi 

pelayanan.

”Budaya organisasi memberi rambu-rambu kepada orang 

menangani sikap dan perilaku yang tepat agar sukses, memberi 

panduan kepada orang mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, 

bagaimana	 berperasaan	 dan	 berpikir”	 (Osborne	 dan	 Plastrik,	

2001:256).	Budaya	 organisasi	 bukanlah	merupakan	kenyataan	

yang timbul dengan sendirinya, melainkan kenyataan yang bisa 

ditanamkan dan dikembangkan. 

”Budaya organisasi biasanya berjalan turun temurun dalam 

kehidupan organisasi, akan tetapi nilai-nilai itu dapat berubah 

manakala	 kehendak	 politik	 (political will)	 dari	 pemerintah	

maupun pimpinan setiap unit kerja menghendaki perubahan nilai 

suatu	organisasi	yang	lebih	sehat	dan	lebih	efektif.	

Budaya akan mewarnai cara bertindak para pegawai dalam 

aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu setiap pimpinan atau 

pengambil	keputusan	(decision maker)	dapat	berperan	sebagai	

pengembang	budaya	maupun	sebagai	pembaru	budaya”	(Sujak	

1990	dalam	Waluyo,	2007:	80).

Organisasi normal yang kuat akan mempengaruhi setiap tindakan 

yang dilakukan setiap pegawai dan akan menjadikan kesadaran setiap 

anggotanya tentang apa yang harus diperbuat setiap waktu ketika 

mereka berada di bidang kerjanya. 

Dalam kaitannya dengan mengubah budaya organisasi pemerintah, 

Osborne	 dan	 Plastrik	 (2001)	 menyarankan	 untuk	 menggunakan	

metode	 	 (yang	menurut	mereka	metode	yang	paling	ampuh)	yaitu:	

pertama, memperjelas tujuan organisasi; kedua, menciptakan 

konsekuensi kinerja; ketiga, menciptakan pertanggungjawaban 

organisasi terhadap pelanggan; dan keempat, menggeser tempat dan 
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bentuk kontrol. Ini semua menurut mereka akan memperlonggar 

ketatnya budaya birokratis.

Perubahan skala besar dalam sebuah organisasi biasanya 

membutuhkan suatu perubahan dalam budaya organisasi dan juga 

pengaruh langsung atas masing-masing bawahan. Dengan mengubah 

budaya sebuah organisasi, manajemen puncak secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku dari para anggota 

organisasi.

Keyakinan yang mendasari dan mewakili budaya dari sebuah 

kelompok atau organisasi adalah respons yang dipelajari terhadap 

permasalahan bertahan dalam lingkungan eksternal dan masalah 

integrasi internal. Permasalahan eksternal yang utama adalah misi, 

strategi untuk mencapai sasaran, dan cara-cara untuk mengukur 

keberhasilan dalam mencapai tujuan.

”Para pemimpin dapat mempengaruhi budaya sebuah 

organisasi	dalam	beragam	cara”	(Yukl,	2001:	335).	Lebih	lanjut	Yukl	

mengemukakan lima mekanisme utama yang menawarkan potensi 

terbesar	untuk	ditanamkan	dalam	menguatkan	aspek	budaya,	yakni:

”Mekanisme	utama:

1. Hal apa yang dimaksudkan oleh pemimpin,

2. Cara-cara memberikan reaksi terhadap krisis,

3. Pembuatan model peran,

4. Keriteria untuk mengalokasikan penghargaan,

5. Keriteria untuk seleksi dan pemberhentian.

Mekanisme	sekunder:

1. Rancangan sistem dan prosedur manajemen,

2. Rancangan struktur organisasi,

3.	Rancangan	fasilitas,

4. Cerita, legenda, dan mitos,

5.	Pernyataan	formal.”	(Yukl,	2001:	336)
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Para pemimpin hendaknya menyampaikan perioritas, nilai dan 

perhatian mereka dengan pilihan mereka akan hal-hal yang akan 

ditanyakan, diukur, diberikan komentar, dipuji, maupun dikecam. 

Sebagian besar komunikasi ini terjadi saat pemimpin merencanakan 

aktivitas dan mengawasi operasi. Ledakan emosional oleh para 

pemimpin memiliki pengaruh kuat yang khusus dalam menyampaikan 

nilai dan perhatian. Sebaliknya, dengan tidak memberikan perhatian 

pada sesuatu, seorang pemimpin mengirimkan pesan bahwa hal itu 

tidak penting.

Para pemimpin dapat menyampaikan nilai dan harapan dengan 

tindakan mereka sendiri, khususnya tindakan yang memperlihatkan 

kesetiaan, pengorbanan diri dan pelayanan di luar panggilan tugas. 

Seorang pemimpin yang membuat sebuah kebijakan atau prosedur 

tetapi gagal bertindak sesuai dengannya adalah sedang menyampaikan 

pesan bahwa hal ini tidak terlalu penting atau perlu.

Keriteria yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan 

penghargaan memberikan tanda apa yang dihargai oleh organisasi. 

Pengakuan	 formal	 dalam	 upacara	 dan	 pujian	 tidak	 formal	

menyampaikan perhatian dan perioritas seorang pemimpin. Kegagalan 

untuk mengakui kontribusi dan keberhasilan mengirimkan sebuah 

pesan bahwa mereka tidak penting.

Para pemimpin dapat mempengaruhi budaya dengan pilihan 

mereka akan keriteria untuk perekrutan, seleksi, mempromosikan 

dan memberhentikan orang. Para pemimpin juga menyampaikan nilai 

dan	perhatian	mereka	dengan	memberikan	informasi	realistis	tentang	

keriteria dan persyaratan untuk keberhasilan dalam organisasi.

Anggaran	formal,	sesi	yang	direncanakan,	laporan,	tinjauan	kerja,	

dan program perkembangan manajemen dapat digunakan untuk 

menekankan beberapa aktivitas dan keriteria, sambil juga membantu 

mengurangi	 ambiguitas	 peran.	 Sebuah	 pilihan	 untuk	 formalitas	

mencerminkan nilai yang kuat mengenai kendali dan perintah.

Rancangan struktur sering kali lebih dipengaruhi oleh asumsi 

mengenai hubungan internal atau teori implisit atas manajemen 
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dibandingkan	 dengan	 persyaratan	 aktual	 untuk	 adaptasi	 efektif	

terhadap lingkungan. Sebuah struktur terpusat mencerminkan 

keyakinan bahwa hanya pemimpin yang dapat menentukan apa yang 

terbaik, sedangkan struktur terdesentralisasi atau penggunaan tim-

tim yang mengelola sendiri mencerminkan sebuah keyakinan dalam 

inisiatif	individual	dan	tanggung	jawab	bersama.

Walaupun jarang digunakan sebagai sebuah strategi yang disengaja, 

para	pemimpin	dapat	merancang	fasilitas	untuk	mencerminkan	nilai	

dasar. Sebagai contoh, sebuah layout kantor terbuka adalah serupa dan 

fasilitas	ruang	makan	yang	sama	bagi	semua	karyawan	adalah	konsisten	

dengan	nilai	egaliterian	(bahwa	semua	orang	adalah	sama).

Cerita tentang peristiwa penting dan orang-orang dalam 

organisasi membantu memindahkan nilai dan asumsi. Namun cerita 

dan	mitos	lebih	menjadi	sebuah	refleksi	dari	budaya	daripada	faktor	

penentunya. Potensi penggunaan mekanisme ini oleh para pemimpin 

untuk mempengaruhi budaya amat terbatas dalam suatu organisasi 

atau masyarakat dimana komunikasi terbuka memungkinkan untuk 

mendeteksi cerita yang salah. 

Pernyatan publik dari nilai-nilai oleh pemimpin dan pernyataan 

nilai	 secara	 tertulis,	 piagam	 dan	 filosofi	 dapat	 berguna	 sebagai	

tambahan	bagi	mekanisme	lain.	Namun,	pernyataan	formal	biasanya	

hanya menjelaskan sebagian kecil dari asumsi dan keyakinan budaya 

organisasi, dan mereka tidak memiliki kredibilitas, kecuali perkataan 

itu didukung oleh tindakan dan keputusan pemimpin.

”Budaya organisatoris melibatkan asumsi, keyakinan, dan nilai-

nilai yang terbagi pada para anggota sebuah kelompok atau organisasi. 

Jauh lebih mudah untuk menanamkan budaya dalam organisasi 

dibanding dengan mengubah budaya dari organisasi yang matang” 

(Yukl,	 2001:	 360).	 Sebelum	 orang	mendukung	 perubahan	 radikal,	

mereka harus memiliki visi mengenai masa depan yang lebih baik, yang 

cukup menarik untuk membenarkan pengorbanan dan kerja keras 

yang akan dibutuhkan oleh perubahan itu. Seorang pemimpin dapat 

melakukan banyak hal untuk memudahkan implementasi yang berhasil 
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dari perubahan. Tindakan politis meliputi penciptaan koalisi untuk 

menyetujui perubahan, membentuk tim untuk memandunya, memilih 

orang yang tepat untuk mengisi posisi penting, membuat perubahan 

simbolis yang mempengaruhi pekerjaan, membuat perubahan 

struktural untuk menginstitusionalkan perubahan itu, dan mengawasi 

kemajuan perubahan untuk mendeteksi masalah yang membutuhkan 

perhatian.

Dari uraian di atas, dalam penelitian ini konsep budaya dapat dikaji 

berdasarkan:	(i)	inisiatif	dan	pengambilan	resiko,	(ii)	penghargaan	atas	

prestasi,	(iii)	pendelegasian	tugas	dan	tanggung	jawab,	(iv)	toleransi	

atas	penyelesaian	tugas-tugas,	dan	(v)	kontrol	pimpinan.

Lingkungan Organisasi Publik

Semua organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan 

berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan 

kekuatan yang mendorong untuk terjadinya perubahan. Di sisi 

lain, bagi organisasi secara internal merasakan adanya kebutuhan 

akan	 perubahan.	 Anderson	 dan	 Anderson	 (dalam	Wibowo,	 2007)	

mengungkapkan The Drivers of Change Model	dimana	faktor	lingkungan	

sebagai	faktor	penggerak	pertama	yang	mendorong	faktor	berikutnya.	

Pemimpin pada umumnya lebih akrab dengan ranah eksternal 

seperti lingkungan, pasar, bisnis dan organisasi, sedangkan ranah 

internal, budaya, perilaku, dan pola pikir yang sama pentingnya 

merupakan masalah baru bagi kebanyakan pemimpin. Apabila 

pemimpin tidak menaruh perhatian pada ranah internal dan 

mengendalikan pada kekuatan perubahan yang biasa dipergunakan 

oleh ranah eksternal, usaha perubahan mereka akan mengalami 

kegagalan.

Perspektif	 sistem	 yang	 digunakan	 sebuah	 organisasi	 meliputi	

sistem tertutup dan sistem terbuka. Pemikiran tentang sistem tertutup 

memandang sistem sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri. 

Karakteristik yang dominan dari sistem ini adalah bahwa pada dasarnya 

sistem	mengabaikan	efek	lingkungan	terhadap	dirinya.	Sebuah	sistem	
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tertutup sempurna tidak akan menerima energi dari sumber luar 

dan tidak ada energi yang dikeluarkan untuk lingkungan. Sementara 

organisasi dengan sistem terbuka menyadari bahwa organisasi 

berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi harus menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya agar mereka dapat mempertahankan atau 

meningkatkan	kefektifannya.	

Semua sistem harus mempunyai interaksi dengan lingkungannya 

agar bisa bertahan hidup. Namun sistem terbuka bisa menjadi lebih 

tertutup jika hubungan dengan lingkungan dikurangi dari waktu ke 

waktu.	Karakteristik	organisasi	sistem	terbuka	menurut	Robbins	(1994:	

17	–	20)	antara	lain:

a. Kepekaan terhadap lingkungan, karakteristik yang nyata dari 

sebuah sistem terbuka adalah pengakuan mengenai adanya 

saling ketergantungan di antara sistem dan lingkungan. Ada batas 

yang memisahkan sistem dengan lingkungannya. Perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan mempengaruhi satu ciri atau 

lebih dari sistem itu, sebaliknya perubahan di dalam sistem akan 

mempengaruhi	 lingkungannya.	 Batas	 dapat	 berbentuk	 fisik,	

misalnya batas sebuah negara dengan negara tetangga lainnya. 

Batas tersebut dipertahankan secara psikologis melalui simbol 

misalnya gelar, seragam, serta ritus indoktrinasi.

b. Umpan balik, sistem terbuka secara terus menerus menerima 

informasi	dari	 lingkungannya.	Hal	 ini	untuk	membantu	sistem	

menyesuaikan dan memberi kesempatan kepada sistem untuk 

melakukan	tindakan	korektif	guna	memperbaiki	penyimpangan	

dari	 arah	 yang	 telah	 ditentukan.	 Masuknya	 informasi	 dari	

lingkungan	ini	sebagai	umpan	balik	(feed back),	artinya	proses	yang	

memungkinkan	 sebagian	 dari	 keluaran	 (output)	 dikembalikan	

kepada	 sistem	 sebagai	 masukan	 (input),	 sehingga	 keluaran	

berikutnya	dari	sistem	itu	dapat	dimodifikasi.	

c. Cyclical character, keluaran dari sistem terbuka menyediakan 

bahan bagi masukan baru yang memungkinkan terjadinya 

pengulangan	(repetisi)	siklus	tersebut.
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d. Negative entropy, istilah ini merujuk pada kemungkinan 

sebuah sistem menjadi hancur atau hilang. Sistem tertutup 

yang tidak memasukkan kekuatan baru atau masukan baru dari 

lingkungannya, mungkin akan hilang dengan sendirinya setelah 

beberapa waktu. Sebaliknya sistem terbuka dicirikan oleh negative 

entropy dapat memperbaiki diri sendiri, mempertahankan 

struktur, menghindari kematian dan bahkan dapat tumbuh karena 

mempunyai kemampuan untuk memasukkan lebih banyak energi 

dari yang telah dikeluarkan.

e. Steady state, masukan energi untuk menahan entropy dapat 

memelihara keajegan dalam pertukaran energi sehingga 

menghasilkan	suatu	keadaan	yang	relatif	stabil.	Meskipun	terdapat	

arus dari masukan baru ke dalam sistem tersebut secara konstan 

dan arus keluar yang tetap, namun secara keseluruhan ciri sistem 

tersebut	 tetap	 sama.	 Meskipun	 sebuah	 sistem	 terbuka	 aktif	

dalam memproses masukan menjadi keluaran, sistem tersebut 

cenderung dapat memelihara dirinya setelah berjalan sekian lama.

f.	 Gerakan	ke	arah	pertumbuhan	dan	ekspansi,	karakteristik	steady 

state	menggambarkan	sistem	terbuka	yang	sederhana	atau	primitif.	

Pada sistem tersebut menjadi lebih kompleks dan bergerak untuk 

melawan entropy, sistem terbuka bergerak ke arah pertumbuhan 

dan ekspansi. Hal ini dapat dilihat dalam perusahaan besar dan 

birokrasi pemerintah yang karena tidak puas dengan keadaan 

status	quo,	mencoba	memperbesar	kesempatan	mereka	untuk	

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan secara 

aktif	mengusahakan	pertumbuhan	dan	ekspansi.

g. Keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan 

aktivitas,  sistem terbuka berusaha untuk menyerasikan dua 

macam aktivitas yang seringkali saling bertentangan. Aktivitas 

pemeliharaan	 (maintenance activities),	 memastikan	 bahwa	

berbagai sub sistem berada dalam keseimbangan dan keseluruhan 

sistem sesuai dengan lingkungannya. Ini dapat mencegah  

tejadinya perubahan yang cepat yang dapat menyebabkan 
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ketidakseimbangan sistem tersebut. Sebaliknya aktivitas 

penyesuaian	 (adaptive actitivities)	 dibutuhkan	 agar	 sistem	

dapat menyesuaikan diri dari waktu ke waktu dengan variasi dari 

permintaan intern dan ekstern. Dengan demikian di satu pihak 

mencari	stabilitas	dan	pemeliharaan	status	quo	melalui	pembelian,	

pemeliharaan, pelatihan dan rekrutmen pegawai, penyediaan dan 

pelaksanaan peraturan dan prosedur, sementara di pihak lain 

memfokuskan	diri	pada	perubahan	melalui	perencanaan,	 riset	

pasar, pengembangan produk baru, dan sebagainya.

h. Equifinality, konsep ini berargumentasi bahwa terdapat beberapa 

cara untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang 

berbeda-beda dan melalui bermacam cara. Ini berarti bahwa 

sistem organisasi dapat mencapai tujuannya dengan berbagai 

masukan	dan	proses	transformasi.

Lingkungan dapat sebagai atribusi dari organisasi atau sebagai 

suatu	atribusi	dari	persepsi	individu	sendiri.	Menurut	Duncan	(1989),	

lingkungan kerja sebuah organisasi dapat diukur melalui empat dimensi 

berikut:

a. Dimensi psikologi, meliputi variabel seperti beban kerja, kurang 

otonom, dan kurang inovasi.

b.	 Dimensi	 struktural,	meliputi	 variabel	 seperti	 fisik,	 bunyi,	 dan	

tingkat	keserasian	antara	keperluan	kerja,	dan	struktur	fisik.

c.	 Dimensi	sosial,	meliputi	aspek	interaksi	dengan	klien	(dari	segi	

kuantitas	dan	ciri-ciri	permasalahannya),	rekan	sejawat	(tingkat	

dukungan	dan	kerja	sama),	dan	penyelia-penyelia	(dukungan	dan	

imbalan).

d. Dimensi birokratik, meliputi undang-undang, peraturan-

peraturan, dan kekaburan peranan.

Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins 
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bahwa lingkungan sebuah organisasi mencakup lingkungan umum dan 

lingkungan khusus. 

”Lingkungan umum pada dasarnya termasuk segala sesuatu 

seperti	 faktor	 ekonomi,	 keadaan	 politik,	 lingkungan	 sosial,	

struktur yang legal, situasi ekologi, dan kondisi budaya. Sedangkan 

lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang menjadi 

perhatian manajemen karena terdiri dari konstituensi kritis yang 

secara	positif	atau	negatif	mempengaruhi	keefektifan	organisasi.	

Lingkungan khusus merupakan sesuatu yang khas bagi setiap 

organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Yang termasuk 

lingkungan khusus adalah klien atau pelanggan, pemasok bahan 

baku, para pesaing, lembaga pemerintah, serikat buruh, asosiasi 

perdagangan, dan kelompok-kelompok yang berpengaruh di 

masyarakat	(pressure group)”	(Robbins,	1994:	226	–	227).

Disparitas atau perbedaan dalam lingkungan diatasi dengan 

desentralisasi. Berbagai tanggapan dibutuhkan bagi sub-sub lingkungan 

yang berbeda, organisasi tersebut akan menciptakan sub-sub unit yang 

didesentralisasi untuk menghadapinya. Jadi dapat diperkirakan bahwa 

organisasi	akan	melakukan	desentralisasi	secara	selektif.	

Berbagai macam organisasi menghadapi berbagai tingkat 

ketidakpastian lingkungan dan desain struktural merupakan alat 

penting yang dapat digunakan para manajer untuk menghilangkan atau 

untuk meminimalkan dampak ketidakpastian lingkungan. Lingkungan 

merupakan apa saja yang ada di luar organisasi, dan lingkungan 

yang	 spesifik	 yang	 paling	 relevan	 dengan	 organisasi.	 Manajemen	

berkehendak mengurangi ketidakpastian yang diciptakan oleh 

lingkungan	spesifik	tersebut.	Lingkungan	yang	berbeda	membutuhkan	

pengaturan struktural yang berbeda.

Noe	 dan	Mondey	 (1996)	mengidentifikasi	 variabel	 lingkungan	

yang mempengaruhi budaya organisasi, pertama; lingkungan internal 

organisasi	yang	meliputi:	(i)	misi,	visi,	peraturan-peraturan	(rules),	dan	

yang	ditanamkan	oleh	para	pendahulu	(founders),	(ii)	nilai-nilai	yang	
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ditanamkan	secara	konkret	oleh	para	CEO,	(iii)	komitmen,	moral	dan	

etika,	serta	suasana	kekerabatan	dari	kelompok-kelompok	pekerja,	(iv)	

gaya	kepemimpinan	para	manajer	lini/supervisor,	dan	(v)	karakteristik	

organisasional seperti bentuk dan aktivitas utama, otonomi, sistem 

komunikasi,	 konflik/kerjasama,	 serta	 toleransi	 terhadap	 resiko	 yang	

berasal dalam proses-proses administrasi, kedua; lingkungan eksternal 

organisasi	 yang	meliputi:	 (i)	 kecenderungan	 perubahan	 globalisasi	

ekonomi,	 (ii)	 tuntutan	hukum	dan	politik,	 (iii)	 tuntutan	sosial,	 (iv)	

perkembangan	teknologi	dan	manufaktur,	(v)	transformasi	teknologi,	

(vi)	perubahan	teknologi.

Dari uraian di atas, lingkungan organisasi dalam penelitian ini 

meliputi lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal 

organisasi.	 Lingkungan	 internal	 organisasi	 meliputi:	 (i)	 visi,	 misi,	

dan	 peraturan,	 (ii)	 dukungan	 dari	 pemimpin	 atas	 inovasi	 pegawai	

terhadap	perbaikan,	(iii)	suasana	kekerabatan	diantara	para	pegawai,	

dan	(iv)	 toleransi	 terhadap	resiko.	Sedangkan	 lingkungan	eksternal	

organisasi	meliputi:	(i)	dukungan	politik	terhadap	perubahan,	dan	(ii)	

transformasi	teknologi.

F. Strategi Organisasi Pemerintahan Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan	suatu	kegiatan/program/	kebijakan	dalam	mewujudkan	

sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. ”Kinerja individu seseorang 

(individual performance)	dan	organisasi	(organizational performance)	

memiliki	keterkaitan	yang	sangat	erat”	(Widodo,	2008:	79).	Organisasi	

tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang 

digerakkan	atau	dijalankan	oleh	sekelompok	orang	yang	berperan	aktif	

sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Individu 

atau kelompok orang sebagai pelaksana dapat menjalankan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab dengan baik, sangat tergantung pada 

struktur	 (manajemen	dan	 teknologi)	dan	 sumber	daya	 lain,	 seperti	

peralatan dan keuangan yang dimiliki organisasi. Kinerja lembaga 

(organisasi)	salah	satunya	ditentukan	oleh	kinerja	sekelompok	orang	
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sebagai pelaku organisasi. Sedangkan kinerja sekelompok orang sebagai 

pelaku organisasi ditentukan oleh struktur, peralatan, dan keuangan 

yang dimiliki organisasi.

”Kinerja merujuk pada hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar	hukum,	dan	sesuai	dengan	moral	dan	etika.”	(Widodo,	

2008:	78).

Pengertian kinerja disini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

LAN	(dalam	Waluyo,	2007)	menyangkut	prestasi	kerja,	pelaksanaan	

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, dan penampilan kerja yang 

diterjemahkan dari performance. Lebih	 lanjut	 Amstrong	 (dalam	

Waluyo,	2007)	menyebutkan	istilah	manajemen	kinerja	(performance 

management)	 yang	 diartikan	 sebagai	 manajemen	 kinerja	 berarti	

mendapatkan hasil yang baik dari organisasi, kelompok dan perorangan 

dengan pengertian dan pengelolaan bersama dengan berpedoman pada 

suatu standar kerja. Sedangkan Gordon  (1993)	menyatakan	bahwa	

ada	tiga	perspektif	kinerja,	yaitu:

a. kinerja individu, berupa kontribusi kerja karyawan sesuai dengan 

status dan perannya dalam organisasi.

b.	 kinerja	 tim	 (kelompok)	 berupa	 kontribusi	 yang	 diberikan	 oleh	

karyawan secara keseluruhan.

c. kinerja organisasi, merupakan kontribusi nyata dari kinerja 

individu	dan	tim	(kelompok)	secara	keseluruhan.

Dari pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa kinerja adalah 

hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan dengan saling 

pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu 

standar kerja.
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”Kinerja organisasi pemerintah banyak menjadi sorotan, terutama 

sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. 

Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh 

atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Di 

samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun 

kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas 

pokok	dan	fungsinya,	sulit	dilakukan	secara	obyektif.”	(Waluyo,	

2007:	115).

Berkaitan	 dengan	 publik,	 Osborne	 dan	 Gaebler	 (1996)	

menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam kualitas pelayanan 

terhadap	pelanggan	adalah:	(1)	pelanggan	dipuaskan	dengan	produk	

atau	jasa	dari	unit	tersebut;	(2)	pelanggan	dari	suatu	unit	pelayanan	

mempunyai	kesempatan	untuk	mengevaluasi	pelayanan;	(3)	pelayanan	

dimonitor, dievaluasi, diukur dan digunakan sebagai dasar untuk 

perbaikan terus menerus.

Pada dasarnya manajemen yang berhasil mengelola organisasi 

dianggap sebagai organisasi yang berkinerja tinggi. Ciri-ciri utama 

organisasi berkinerja tinggi sebagaimana diungakpan oleh Siagian 

(dalam	Waluyo,	2007:	116)	antara	lain	adalah:

”1. Organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk 

ditempuhnya. Arah tersebut tercermin dari visi yang dimiliki 

tentang mau kemana organisasi dibawa di masa depan.

2. Manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi 

selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga 

berpengetahuan dan keterampilan tinggi disertai semangat 

kewirausahaan.

3. Pada organisasi berkinerja tinggi, para manajernya membuat 

komitmen kuat pada suatu rencana aksi strategis, yaitu rencana 

aksi	 yang	diharapkan	membuahkan	keuntungan	finansial	 yang	

memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi 

bersaing yang dapat diandalkan.
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4. Orientasi organisasi berkinerja tinggi adalah ”hasil” dan memiliki 

kesadaran	 yang	 tinggi	 tentang	 pentingnya	 efektivitas	 dan	

produktifitas	yang	meningkat.

5. Adanya komitmen yang mendalam pada strategi yang telah 

ditentukan dan berupaya agar strategi itu membuahkan hasil yang 

diharapkan.”

Dalam	hal	pelayanan	publik,	Savas	(dalam	Waluyo,	2007:	127)	

mengemukakan bahwa pada sektor publik, terminologi pelayanan 

pemerintah	 (government service)	 diartikan	 sebagai	 the delivery of 

service by a government agency using its own employees	(pemberian	

pelayanan	oleh	agen	pemerintah	melalui	pegawainya).	Negara	dalam	

sistem pemerintahan, menjadi tumpuan pelayanan warga negara dalam 

memperoleh jaminan atas hak-haknya. Peningkatan kualitas pelayanan 

(quality of service)	menjadi	sangat	penting.

Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajemen 

yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan 

produk	yang	mereka	 inginkan.	Pelayanan	yang	efektif	memerlukan	

perubahan	fokus	dari	menciptakan	produk	berkualitas	dan	memiliki	

daya	manfaat,	menjadi	kualitas	keseluruhan	serta	daya	manfaat	yang	

memiliki aspek hubungan dengan pengguna jasa.

Kualitas	 pelayanan	 (quality of service)	 menjadi	 faktor	 yang	

menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi 

pemerintah. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna jasa publik sangat penting dalam upaya mewujudkan 

kepuasan	pengguna	jasa	publik	(customer satisfaction).

Peningkatan kemampuan manajemen sektor publik dalam 

pencapaian tingkat pekerjaan yang tinggi, seperti pelayanan yang tepat 

waktu	(delivery on time),	keunggulan	mutu	produk	(high quality of 

product),	 pengurangan	 biaya	 untuk	 memperoleh	 pelayanan	 (cost 

reduction)	 serta	 perlakuan	 yang	 semakin	menempatkan	konsumen	

atau rakyat sebagai pihak yang memiliki martabat. Menempatkan 

konsumen pada tingkat yang terhormat akan menjadi kekuatan penting 

dalam rangka memenangkan kompetisi di tingkat global.
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Kesulitan mendapatkan pelayanan yang berkualitas akan 

mengakibatkan munculnya take and give antara client atau customer 

dan yang memberi pekerjaan. Jika hal ini terjadi maka akan 

memunculkan adanya suap, sebab bagi orang-orang yang membayar 

uang suap, kelambanan pelayanan dapat diatasi dengan mudah. 

Kecepatan pekerjaan yang didasarkan atas suatu imbalan kepada 

pejabat atau pegawai yang melayani mereka, hanya akan mengakibatkan 

kurangnya rasa hormat pengguna jasa terhadap organisasi.

Agar aktivitas pengambil keputusan lebih dekat dan mengutamakan 

pelayanan	pelanggan,	diperlukan	struktur	organisasi	 yang	apresiatif	

dan	 adaptif,	 yakni	mengubah	 struktur	menjadi	 struktur	 yang	 lebih	

terdesentralisasi. Pemimpin yang berjiwa wirausaha secara naluriah 

akan mencoba menjangkau pendekatan yang terdesentralisasi dengan 

mengarahkan banyak keputusan ke ”pinggiran” atau menekankan 

otoritas keputusan yang lain ke ”bawah” dengan membuat hierarki 

menjadi	datar	(flat)	dan	memberi	otoritas	kepada	pegawainya.

Dengan mengembangkan organisasi yang berorientasi kepada 

pelanggan	(customer oriented),	semua	kegiatan	harus	berbasis	pada	

konsiderasi tentang kebutuhan dan keinginan pengguna jasa. Kesalahan 

dalam	mengidentifikasi	kebutuhan	dan	harapan	pengguna	jasa	akan	

menyebabkan pelayanan tidak berarti dan sia-sia.

Dalam tingkatan operasional adanya kesenjangan antara harapan 

pengguna	 jasa	 publik	 (customer)	 dengan	 kualitas	 pelayanan	 yang	

diberikan oleh aparat birokrasi pemerintahan seringkali menimbulkan 

ketidakpuasan pada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Oleh 

karena itu pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu 

menyeimbangkan antara harapan para pengguna jasa publik dan 

penerima layanan itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kesenjangan 

antara harapan-harapan konsumen dengan pelayanan yang 

diterimanya.

”Dalam	 sektor	 publik,	 pelayanan	 (delivery service) biasanya 

diperankan oleh aktor-aktor yang ada di ”front line service” yaitu 

para birokrat. Kualitas pelayanan yang diharapkan dari para birokrat 
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ini umumnya diragukan, hal ini terutama berkaitan dengan visi atau 

cara	berpikirnya	yang	dinyatakan	kurang	efisien.”	(Sudarsono	dalam	

Waluyo,	2007).	Kondisi	demikian	terjadi	karena	umumnya	pemerintah	

hanya melakukan regulasi tentang kontrak harga, profit atau rate of 

return dan jarang sekali menyusun regulasi yang mengarah kepada 

quality of service maupun kepuasan customer.

Masalah di atas berkaitan erat dengan cara berpikir birokrasi yang 

masih	menganggap	organisasi	publik	sebagai	metafora	dari	mesin	yang	

peralatannya adalah peraturan-peraturan, prosedur, hierarki, sebagai 

rasionalitas	 tunggal	yang	mengendalikan	mereka	(Lynn,	1988:	29).	

Cara berpikir demikian sebenarnya sudah tidak relevan lagi, bahkan 

dapat	menghambat	efisiensi	dari	segala	aktivitas	organisasi	sebab	apa	

yang terjadi di luar organisasi menuntut birokrasi lebih fleksible dan 

adaptable, bila ingin memecahkan masalah-masalah yang mereka 

hadapi secara cepat dan tepat.

Pemerintahan hendaknya tidak dijalankan sebagaimana layaknya 

organisasi bisnis, karena pemilik kepentingan publik adalah masyarakat. 

Oleh	 karena	 itu	 birokrat	 (administrator)	 hendaknya	memusatkan	

perhatian pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga 

negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi 

kebijakan publik. Dalam menjalankan tugasnya, birokrat 

(administrator)	hendaknya	menyadari	kompleksitas	tanggung	jawab,	

etika, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Masyarakat dilibatkan 

tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program 

guna mencapai tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pemerintahan yang lebih baik dan juga sesuai dengan nilai-nilai 

demokrasi.	 Dengan	 perspektif	 ini,	 Denhardt	 &	 Denhardt	 (dalam	

Sumartono,	2007)	mengemukakan	prinsip-prinsip	yang	mereka	sebut	

sebagai new public service, yang	pada	intinya	sebagai	berikut:

”1. serve citizens, not customers; kepentingan publik merupakan hasil 

dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan 

pribadi perorangan sehingga abdi masyarakat tidak semata-mata 

merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian 
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untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antar 

warga negara.

2. seek the public interest; administrator publik harus memberikan 

sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. 

Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan 

oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan 

bersama dan tanggung jawab bersama.

3. value citizenship over entrepreneurship; kepentingan publik 

lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara 

yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi 

masyarakat daripada dijalankan oleh manajer wirausaha yang 

bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka 

sendiri.

4. think strategically, act democratically; kebijakan dan program 

untuk	memenuhi	kebutuhan	publik	dapat	dicapai	secara	efektif	

dan	 bertanggung	 jawab	 melalui	 upaya	 kolektif	 dan	 proses	

kolaboratif.

5. recognize that accountability is not simple; abdi masyarakat 

seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, 

abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundang-

undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar 

profesional,	dan	kepentingan	warga	negara.

6. serve rather than steer; penting sekali bagi abdi masyarakat 

untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai 

bersama dalam membantu warga negara mengemukakan 

kepentingan bersama dan memenuhinya daripada mengontrol 

atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru.

7. value people, not just productivity; organisasi publik beserta 

jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam 

jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan 

kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan 

kepada semua orang”.
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Perubahan	dalam	perspektif	new public service ini pada dasarnya 

menyangkut perubahan dalam cara memandang masyarakat dalam 

proses pemerintahan, perubahan dalam cara bagaimana kepentingan 

tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam bagaimana 

administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan 

publik.	Perspetif	ini	mengedepankan	posisi	masyarakat		sebagai	warga	

negara  dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan upaya 

demokratisasi administrasi publik. 

Membangun birokrasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

usaha melakukan perubahan ke arah kondisi lebih baik dari kondisi 

sebelumnya.	 Dalam	 konteks	 membangun	 birokrasi	 profesional,	

kondisi yang lebih baik tidak lain mengarah pada kinerja birokrasi 

dalam	 melaksanakan	 apa	 yang	 menjadi	 tugas	 pokok,	 fungsi,	 dan	

tanggung jawab. Tujuan membangun birokrasi adalah mewujudkan 

profesionalisme	 birokrasi.	 Profesionalisme	 lebih	 diarahkan	 pada	

pencapaian kinerja birokrasi dalam melaksanakan apa yang menjadi 

tugas	pokok,	fungsi,	dan	tanggung	jawabnya.

”Profesionalisme	 birokrasi	 tidak	 semata-mata	 dari	 aspek	

aparaturnya	(birokrat)	yang	harus	memiliki	kompetensi	yang	tinggi	

agar kinerja birokrasi menjadi baik, akan tetapi perlu didukung 

oleh	 kelembagaan	 yang	 kondusif,	 ketatalaksanaan	 yang	 baik,	

manajemen	yang	handal,	dan	teknologi	administrasi	(sarana	dan	

prasarana)	yang	diperlukan	birokrasi	agar	kinerja	birokrasi	bisa	

menjadi lebih baik dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas 

pokok,	fungsi,	dan	tanggung	jawabnya”	(Widodo,	2008:	133).

Dengan demikian, cakupan atau ruang lingkup dalam membangun 

birokrasi	meliputi:	(1)	struktur	kelembagaan,	(2)	perangkat	personil,	

(3)	 manajemen	 dan	 ketatalaksanaan,	 (4)	 teknologi	 administrasi.	

Membangun birokrasi dari dimensi perangkat kelembagaan, berarti 

melakukan	 penataan	 kembali	 baik	 lembaga	 (organisasi)	 maupun	

struktur kelembagaan. Lembaga yang dibentuk harus betul-betul 
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lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan, potensi, 

dan karakteristik yang dimiliki daerah. Karena kondisi, potensi, dan 

karakteristik daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, 

maka jumlah dan macam lembaga yang dibentuk berbeda antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Membangun birokrasi dari dimensi perangkat personil, diarahkan 

pada	 peningkatan	 kompetensi	 dan	 profesionalisme	 sumber	 daya	

manusianya. Kompetensi ini merupakan kemampuan aparatur 

pemerintah berupa, pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, 

dan perilaku. Pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun 

birokrasi dari dimensi perangkat sumber daya manusia aparatur adalah 

melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Membangun birokrasi dari dimensi ketatalaksanaan berati menata 

atau menciptakan sistem, prosedur, dan mekanisme suatu lembaga 

beserta	perangkatnya	agar	dapat	beroperasi	secara	efisien	dan	efektif.	

Perwujudan ketatalaksanaan ini bisa berupa Standar Mutu Manajemen 

(SMM),	Standar	Pelayanan	Minimal	(SPM),	Prosedur	Operasi	Baku	

(Standard Operating Procedure),	Prasedur	Tetap	(Protap),	Petunjuk	

Teknis	 (Juknis),	 Petunjuk	 Pelaksanaan	 (Juklak),	 dan	 sebagainya.	

Seperangkat peraturan itu paling tidak dapat dijadikan pedoman 

bertindak apa yang harus direncanakan dan dilakukan oleh orang-

orang atau unit organisasi. Disamping itu instrumen ini dapat pula 

dijadikan sebagai standar penilaian apakah apa yang dilakukan selama 

ini telah berjalan dengan baik atau belum, menyimpang atau tidak. 

Namun yang lebih penting adalah seperangkat peraturan ini dijadikan 

pula sebagai kontrol dan akuntabilitas, baik bagi aparat sendiri maupun 

bagi masyarakat yang dilayani.

Membangun birokrasi dari dimensi sumber daya keuangan dan 

peralatan, berarti menciptakan suatu sistem pengelolaan keuangan 

dan	peralatan	 yang	 efisien	dan	 efektif.	 Sistem	pengelolaan	 sumber	

daya keuangan, tidak sekedar bagaimana bisa mendapatkan uang, 

berapa besar uang yang diperlukan, bagaimana menggunakan uang, 

tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang 
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yang digunakan sesuai dengan norma akuntansi. Demikian juga sistem 

pengelolaan peralatan perlu diciptakan mulai dari perencanaan, 

penentuan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan, penyimpanan 

dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. 

Tersedianya peralatan yang cukup dari sisi kuantitas dan kualitas, jika 

tidak ditunjang oleh manajemen yang baik maka peralatan tidak dapat 

difungsikan	secara	optimal.

Manajemen penyelenggaraan atau manajemen kelembagaan 

pemerintah daerah yang perlu dibangun adalah manajemen yang 

kondusif,	kompetitif,	 responsif,	dan	adaptif.	Manajemen	kondusif	di	

sini mengacu pada penciptaan kerja sama tim dan saling mempercayai 

sehingga lebih nyaman dan aman di lingkungan kerja. Manajemen 

kompetitif	yang	sehat	 terbentuk	antar	orang	di	dalam	satu	 lembaga	

atau antar lembaga birokrasi pemerintah sendiri, sehingga pelayanan 

aparatur	lebih	cepat	tanggap	(responsif)	terhadap	apa	yang	menjadi	

kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Sedangkan 

manajemen	yang	adaptif	dengan	melakukan	adaptasi	terhadap	tuntutan	

masyarakat yang dilayani dan lingkungan dimana organisasi berada.

Terdapat strategi-strategi yang berbeda bagi organisasi untuk 

lebih	efektif,	efisien,	dan	adaptable, karakteristik umum yang timbul. 

Dengan	 pengujian	 bahwa	 terdapat	 perbedaan	 secara	 kualitatif	 dan	

kuantitatif	dalam	organisasi	yang	berkinerja	tinggi	(high-performance). 

Prinsip	organisasi	berkinerja	tinggi	adalah	sebagai	berikut:

”1. are clear on their mission	(memiliki	misi	yang	jelas)

 2. define outcomes and focus on result	 (mendefenisikan	

outcomes	dan	fokus	pada	hasil)

 3. empower employees	(pemberdayaan	pegawai)

 4. motivate and inspire people to succeed	 (memotivasi	 dan	

menginspirasi	orang	untuk	sukses)

 5. are flexible and adjust nimbly to new conditions	(fleksibel	

dan	menyesuaikan	diri	dengan	kondisi	yang	baru)
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 6. are competitive in terms of performance	(kompetitif	dalam	

pencapaian	kinerja)

 7. restructure work processes to meet customer needs 

(merestrukturisasi	 proses	 untuk	 menemukan	 keingingan	

pelanggan)

 8. maintain communications with stakeholders	 (memelihara	

komunikasi dengan stakeholders)”	(Brizius	et.al,	1998:	16)

Lebih	 lanjut	 Brizius	 berpendapat	 bahwa	 desain	 organisasi	

dengan kinerja tinggi berbeda dengan organisasi tradisional. Sebagai 

contoh	adalah	perbedaan	dalam	keterampilan,	informasi	dan	sistem	

pembuatan	 kebijakan	 (decision-making system),	 sistem	 sumber	

daya	manusia	 (human resource systems),	 struktur	 organisasi,	 gaya	

kepemimpinan, dan budaya. Perbandingan organisasi berkinerja tinggi 

dengan	yang	tradisional	tersebut	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:

Tabel	2.5:	 Perbandingan	Organisasi	Tradisional	dan	Organisasi	

Berkinerja Tinggi.

Design 

Components

Traditional 

Organizations

High-Performance 

Organizations

People Narrow expertise 

Rugged individuals

Multiskilled

Team Players

Decision 

System

Centralized

Closed

Dispersed

Open

Human 

Resource 

System

Standardized selection

Routine training

Job-based pay

Narrow, repetitive jobs

Realistic job interviews

Continuous training

Performance-based pay

Enriched jobs

Self-regulating teams

Structure Tall, rigid hierarchies

Functional departements

Flat, flexible hierarchies

Self-contained businesses
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Values and 

Culture

Promote compliance

Routine behaviors

Promote involvement, 

innovation, and cooperation

Sumber: Brizius, et al., 1998: 22

Ukuran kinerja adalah objektif, ukuran kuantitatif dari berbagai aspek 
kinerja pada organisasi publik. Ukuran kinerja mencakup dimensi seperti 
efektivitas, efisiensi, produktifitas, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, 
dan biaya yang efektif (Poister, 2003: 4). Program publik dan nonprofit harus 
direncanakan dan diatur ke arah penetapan hasil yang diinginkan. Mereka 
harus dipandang sebagai intervensi dalam penyedia pelayanan atau aktivitas 
penyelenggaraan yang dirancang untuk beberapa masalah, menemukan apa 
yang dibutuhkan, atau dampak dari ketidakpuasan. Hasil yang diharapkan 
harus dengan jelas dipahami dan dimonitor secara reguler. Jika suatu aktivitas 
program tidak dapat mengartikulasikan hasil yang bermanfaat tentu saja perlu 
dipertanyakan.

Gambar 2.4: Generic Program Logic
Sumber: Poister, 2003: 37

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan 
untuk aktivitas program dan penyediaan pelayanan merupakan hasil produk 
atau keluaran. Keluaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang 
merupakan perubahan substantif, peningkatan, atau manfaat yang dihasilkan 



Bagian 3134

dari program itu. Seringkali hasil ini terjadi dalam rangkaian dari hasil awal 
menuju hasil dalam jangka panjang. Pada umumnya, logika yang mendasari 
sebuah desain program juga mendasari pelanggan yang dilayani oleh program. 
Adalah penting untuk mengenali faktor eksternal dari lingkungan program atau 
konteks yang mempengaruhi kinerja. Aktivitas menyusun program publik dan 
nonprofit melibatkan standar pelayanan dan hukum atau peraturan-peraturan.

Dengan maksud yang sama dengan Poister, Berman (2006) 
mendefenisikan bahwa kinerja (performance) adalah efektivitas dan efisiensi 
dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil. Organisasi publik 
dan nonprofit berbeda-beda dalam penekanan pada efektivitas dan efisiensi. 
Perbaikan kinerja lambat laun menunjukkan penyerapan organisasi terhadap 
strategi yang digunakan pemimpin organisasi, setiap organisasi berbeda 
dalam penggunaan strategi. Para pemimpin mungkin memilih untuk menunda 
perubahan dan memulai dengan memperbaiki kondisi, dengan demikian 
implementasi perubahan diharapkan akan memberikan hasil yang besar. 
Tujuan pemimpin organisasi adalah untuk membuat perbedaan, bukan untuk 
terlibat dalam proses pencapaian hasil.

Berman berpendapat bahwa ada lima kondisi untuk melakukan perubahan 
agar sukses, yaitu:

”1. Support by top or senior management.

	 (Dukungan	dari	manajemen	puncak	atau	senior)

 2.  A real, urgent need (or crisis) for change.

	 (Adanya	keinginan	yang	urgen	(atau	krisis)	untuk	melakukan	

perubahan)

 3.  Support by a critical mass of people.

	 (Dukungan	kritis	dari	orang-orang)

 4.  Some early and easy successes, when appropriate.

 (Sukses	yang	segera	dan	mudah,	jika	sesuai)

 5.  Sufficient trust among people involved in the change.”

 (Adanya	kepercayaan	dari	orang-orang	yang	terlibat	dalam	

perubahan)	(Berman,	2006:	44)
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Kondisi-kondisi itu mendesak dan harus jelas, asumsi bahwa 

seorang	pemimpin	mengharapkan	perubahan	yang	signifikan	untuk	

kepuasan klien sehingga jaringan pelayanan kepada pelanggan dapat 

diperluas. Kesempatan untuk melakukan perubahan ketika tidak 

ada dukungan dari manajer senior, dan ketika perubahan bukanlah 

kebutuhan yang urgen atau krisis, perubahan akan menemui resiko 

kegagalan yang tinggi.

Lebih lanjut Berman berpendapat bahwa, sistem pengukuran 

kinerja	merupakan	pemahaman	mendasar	dari	proses	atau	fenomena-

fenomena	 yang	 dijadikan	ukuran.	 Sebagai	 contoh,	 kita	 tidak	 dapat	

mengukur kemajuan sebuah pekerjaan, jika tidak diketahui apa yang 

diharapkan dari aktivitas yang dikerjakan serta tujuannya. Demikian 

juga kita tidak dapat mengukur kinerja sebuah program jika tidak 

mengetahui apa yang dilakukan, dan bagaimana sebuah pekerjaan 

dapat dikatakan benar. Model umum untuk menggambarkan apa yang 

diharapkan dari penyelesaian sebuah program disebut dengan model 

logik	(logic model)	yang	diakui	secara	 luas	dalam	sektor	publik	dan	

sektor	nonprofit.

Inputs Activities Outputs
Midterm 

Outcomes

Long Term 

Outcomes
Goals

Gambar	2.5:	Program	Logic	Model

Sumber:	Berman,	2006:	149

Tujuan	 (goals)	 mencerminkan	 minat	 publik	 (public interest)	

terhadap aktivitas. Tujuan juga mengikat rasionalitas aktivitas 

program	dan	mempertimbangkan	fakta	dan	argumentasi	sebagai	dasar	

menentukan	 tujuan	 akhir	 dari	 program	 tersebut.	Hasil	 (outcomes)	

menunjukkan kemungkinan untuk pencapaian tujuan akhir suatu 

program. Bagaimanapun tiap-tiap program adalah unik, dan tidak ada 

contoh yang dapat menggambarkan ukuran kinerja dari setiap program. 
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Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pada intinya baik 

Poister maupun Berman menekankan pengukuran kinerja berdasarkan 

inputs, outputs, dan outcomes. Outcomes yang dicapai pada akhir 

penyelesaian suatu program akan menentukan outcomes pada jangka 

menengah dan jangka panjang. Diperlukan waktu beberapa tahun 

untuk dapat mengetahui apakah tujuan dari suatu program dapat 

tercapai.

	Holzer	dan	Kloby	(2005)	berpendapat	bahwa	inisiatif	pengukuran	

kinerja	terhadap	negara	dan	pemerintahan	lokal	menekankan	pada:

a.  Organisasi berkinerja tinggi memonitor produksi pelayanan 

internal	yang	berkontribusi	pada	efisiensi	dan	efektivitas	produksi	

pelayanan eksternal pada klien. Sehingga pelayanan internal 

seperti pembiayaan, pelatihan dan audit merupakan prasyarat 

penting untuk memproduksi keluaran.

b.  Keluaran dapat diukur seperti penyediaan pelayanan dalam kaitan 

dengan	faktor-faktor	seperti	kuantitas	dan	kualitas.	Pengukuran	

keluaran	(output)	dilakukan	dengan	pertanyaan	seperti:	berapa	

banyak unit jasa yang disediakan? Apakah jasa yang disediakan 

sesuai dengan standar tertentu?

c.		 Keluaran	 (output),	 bagaimanapun,	 adalah	 istilah	 sempit	 yang	

membatasi	penafsiran	 terhadap	peningkatan	produktivitas	dan	

dampak	program.	Melebihi	persoalan	efisiensi,	ukuran	dirancang	

untuk mendeteksi tindakan pemerintah menghasilkan jasa, 

seperti peningkatan kualitas hidup klien.

Dalam	kaitan	dengan	pengukuran	kinerja	Callahan	(2007:	49),	

para agen yang sukses menggunakan teknik yang mengubah dari 

subjektif,	ukuran	kinerja	individual	menjadi	objektif,	ukuran	empiris.	

Untuk memaksimalkan produktivitas dan kesuksesan, para agen perlu 

menetapkan tujuan dan pengukuranan hasil, menggunakan berbagai 

ukuran	 kapasitas	 internal,	 keluaran	 (jasa),	 dan	 hasil	 (dampak).	

Peralatan pengukuran kinerja memperkenankan para agen untuk 

secara	 efektif	 menaksir	 kebutuhan	 sumber	 daya,	 dan	 para	 agen	



Strategi Organisasi Publik di Era Desentralisasi 137

melibatkan pegawai dalam proses untuk memotivasi mereka untuk 

meningkatkan kinerja mereka.

Evans	(1997)	mengemukakan	sebuah	penggabungan	yang	baik	

dari ukuran-ukuran untuk mengetahui hubungan sebab akibat menjadi 

penting	untuk	memanej	keseluruhan	kinerja	yang	meliputi:

a. Input,	diukur	dengan	mengidentifikasi	jumlah	sumber	daya	yang	

dibutuhkan untuk penyediaan sebuah produk atau pelayanan. 

Ini	bermanfaat	untuk	menunjukkan	total	biaya	dari	penyediaan	

suatu pelayanan, penggabungan dari sumber daya yang digunakan 

untuk menyediakan pelayanan, permintaan pelayanan, dan 

jumlah sumber daya yang digunakan untuk satu layanan dalam 

hubungannya	dengan	pelayanan	yang	lain.)

b. Output, ukuran output merupakan jumlah produk atau 

penyediaan	pelayanan.	Ini	digunakan	dalam	mendefenisikan	apa	

yang diproduksi. Output terbatas sebagai penyebab kegagalan 

untuk	mengindikasikan	kualitas	atau	efisiensi	dari	penyediaan	

pelayanan atau jika tujuan kegiatan telah terpenuhi.

c. Outcome, mengukur ada tidaknya sebuah program atau pelayanan 

mencapai tujuan. Outcome mencerminkan hasil yang dicapai dan 

dampaknya. Keduanya merupakan perantara dan hasil jangka 

panjang yang dapat dievaluasi. 

Beberapa kategori kinerja outcome:

c.1 Customer Satisfaction and Quality (kualitas	dan	kepuasan	

pelanggan),	penilaian	dan	standar	kinerja	untuk	mengukur	

dan melaporkan bagaimana mengetahui kebutuhan 

pelanggan.

c.2  Efficiency and Effectiveness (efisiensi	 dan	 efektivitas),	

beberapa	 pelayanan	 harus	 disediakan	 secara	 efisien	 dan	

efektif.	 Sebagai	 contoh,	 ketepatan	waktu	 adalah	 indikator	

yang	baik	untuk	efisiensi.	Jika	dilakukan	dengan	benar	akan	

mencerminkan	efektivitas.
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c.3  Resources and Utilization (sumber	daya	dan	pemanfaatannya), 

kemampuan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana 

dan penggunanaan sumber daya adalah indikator yang baik 

dari kinerja. Biaya dan kinerja aggaran adalah contoh umum.

c.4  Productivity and Improvements (produktivitas	 dan	

peningkatan),	 jika	 dapat	 menyelesaikan	 hasil	 yang	 baik	

melalui cara yang baru untuk melakukan sesuatu, ini 

adalah	suatu	format	inovasi	dan	pada	gilirannya	merupakan	

indikator kinerja yang solid.

Berman	 (2006:	 148)	 mengajukan	 model	 program	 logik	 yang	

menunjukkan outcome	 dan	 tujuan.	 Tujuan	 didefenisikan	 sebagai	

tujuan	akhir	 atau	 tujuan	program.	Model	 yang	dimaksud	meliputi:	

activity (program	 yang	 dilakukan	 (termasuk	 beban	 kerja));	 output  

(imidiasi	 hasil	 atau	 konsekuensi	 dari	 aktivitas);	 outcome (sebuah	

ukuran	dari	tujuan	yang	dicapai);	goal (tujuan	akhir	dari	program);	

effectiveness (tingkat	 keluaran	 dan/atau	 hasil);	 efficiency (biaya	

untuk	menghasilkan	satu	unit	pelayanan,	yang	didefenisikan	sebagai	

rasio	dari	sebuah	keluaran	atau	hasil	per	biaya	atau	masukan);	labor 

efficiency (biaya	tenaga	kerja	untuk	menghasilkan	satu	unit	pelayanan,	

yang	didefenisikan	sebagai	rasio	dari	sebuah	keluaran	atau	hasil	per	

unit	(misalnya	jam)	dari	tenaga	kerja);	workload ratio (aktivitas	per	

unit	dari	masukan	(misalnya	beban	kerja	per	tenaga	kerja);	benchmark 

(standar	yang	digunakan	untuk	menilai	efektivitas	atau	efisiensi).

LAN	RI	(1997),	kinerja	adalah	ukuran	kuantitatif	dan	kualitatif	

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang	telah	ditetapkan.	Indikator	kinerja	meliputi:

a.	 Indikator	 masukan	 (inputs),	 segala	 sesuatu	 yang	 dibutuhan	

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 

keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, 

informasi,	kebijakan	atau	peraturan	perundang-undangan,	dan	

lain sebagainya.

b.	 Indikator	 keluaran	 (outputs),	 sesuatu	 yang	 dicapai	 dari	 suatu	

kegiatan	yang	dapat	berupa	fisik	dan	atau	non	fisik.
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c.	 Indikator	hasil	(outcomes),	segala	sesuatu	yang	mencerminkan	

berfungsinya	 keluaran	 kegiatan	 pada	 jangka	 menengah	 (efek	

langsung).

d.	 Indikator	manfaat	(benefits),	sesuatu	yang	terkait	dengan	tujuan	

akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e.		 Indikator	 dampak	 (impacts),	 pengaruh	 yang	 ditimbulkan	 baik	

positif	maupun	negatif	pada	setiap	tingkatan	indikator	berdasarkan	

asumsi yan ditetapkan.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran 

keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian 

tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan 

kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, 

penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, 

dan	 efisiensi	 pelayanan,	 memotivasi	 para	 birokrat	 pelaksana,	

melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun 

perbaikan dalam pelayanan publik. Berbeda dengan organisasi 

privat, pengukuran kinerja organisasi publik sulit dilakukan karena 

belum menemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Kesulitan dalam 

pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan 

dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi 

juga	bersifat	multidimensional.

Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak 

dan kompleks ketimbang organisasi privat. Stakeholders dari organisasi 

publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu 

sama lain. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para 

stakeholders juga berbeda-beda. Para pejabat birokrasi, misalnya, 

seringkali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja 

sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas 

pelayanan	sebagai	ukuran	kinerja	(Atmoko,2007).

Lenvine	(1996)	mengemukakan	tiga	konsep	yang	dapat	digunakan	

untuk	mengukur	kinerja	organisasi	publik,	yakni	:
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a.		 Responsivitas	 (responsiveness);	 menggambarkan	 kemampuan	

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas 

bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi 

dipakai	untuk	mengidentifikasi	jenis-jenis	kegiatan	dan	program	

organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan 

untuk	mengidentifikasi	demand dan kebutuhan masyarakat.

b.	 Responsibilitas	(responsibility);	pelaksanaan	kegiatan	organisasi	

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit 

atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan 

dengan mencocokan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi 

dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam organisasi.

c.		 Akuntabilitas	 (accountability);	menunjuk	pada	 seberapa	besar	

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat 

politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, para 

pejabat politis, dan oleh masyarakat.

Sementara	itu	Dwiyanto,	dkk	mengidentifikasi	indikator	kinerja	

tata pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai berikut 

(Dwiyanto	dkk,	2007:	13	–	27):

a.	 Kemampuan	memenuhi	hak-hak	politik:

i.	 akses	masyarakat	terhadap	informasi	(APBD,	perda,	program,	

proyek	pembangunan,	dan	pelayanan	publik),

ii. intensitas pemda mengundang unsur-unsur non-pemerintah 

dalam	kegiatan	formulasi	kebijakan,

iii.	 intensitas	pemanfaatan	usulan	dari	unsur	non-pemerintah	

dalam	kegiatan	formulasi	kebijakan	di	daerah,

iv.	 efektivitas	 sarana	penyampaian	 keluhan	dalam	pelayanan	

publik.
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b.	 Kemampuan	menyelenggarakan	pelayanan	publik:

i. aksesibilitas warga miskin terhadap sejumlah pelayanan 

publik di daerah,

ii. tingkat kemudahan prosedur pelayanan publik,

iii. kapasitas pelayanan SDM pelayanan publik,

iv. biaya untuk mendapatkan pelayanan publik.

c.	 Kemampuan	mengendalikan	korupsi:

i. intensitas korupsi pelayanan pada publik,

ii. intensitas sejumlah lembaga dalam melakukan audit,

iii. keseriusan sejumlah lembaga dalam memberantas korupsi,

iv. pemberian “uang ekstra” dalam pelayanan publik,

v. intensitas pemberitaan media massa tentang korupsi.

d.	 Kemampuan	mewujudkan	stabilitas	politik:

i.	 frekuensi	konflik	yang	terjadi,

ii.	 faktor-faktor	penyebab	konflik.

e.	 Kemampuan	membuat	perda	yang	sehat:

Intensitas pemda mengundang unsur-unsur non-pemerintah 
dalam kegiatan formulasi kebijakan.

f.	 Kemampuan	menegakkan	hukum:

i. jumlah pelanggaran hukum yang diproses di peradilan, 

ii. tingkat keadilan penegakan hukum,

iii. akses warga untuk memperoleh perlindungan hukum,

iv.	 tingkat	kesulitan/kemudahan	prosedur	mengurus	perkara	di	

pengadilan,

v. biaya pengurusan perkara di pengadilan.

Evaluasi kinerja pada instansi pemerintah memiliki kekhususan 

tersendiri yang membedakannya dengan evaluasi kinerja pada 

organisasi	privat	yang	berorientasi	eksternal	(pelayanan)	dan	dilandasi	

oleh	 motif	 mencari	 keuntungan.	 Pada	 unit-unit	 kerja	 instansi	

pemerintah,	 standar	 penilaian	 kinerja	 yang	 sifatnya	 eksternal	 atau	
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berhubungan langsung dengan publik umumnya didasarkan pada 

indikator-indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 

Sementara	standar	penilaian	kinerja	yang	sifatnya	internal	didasarkan	

pada	Standar	Operasional	Prosedur	(SOP)	dan	pengendalian	program	

kerja	dari	instansi	yang	bersangkutan.	Kedua	jenis	standar	ini	(eksternal	

maupun	internal)	diarahkan	untuk	menilai	sejauhmana	akuntabilitas	

kinerja instansi pemerintah dapat dicapai. Artinya, standar eksternal 

maupun standar internal pada akhirnya akan bermuara pada penilaian 

tercapainya	masukan	 (inputs),	 keluaran	 (outputs),	 hasil	 (results),	

manfaat	(benefits)	dan	dampak	(impacts)	yang	dikehendaki	dari	suatu	

program.
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