
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Birokrasi Publik

1. Pengertian Birokrasi Publik

Konsep birokrasi sebagaimana yang dicetuskan oleh Max Weber menunjuk pada

pengaturan pekerjaan secara hierarkis, impersonal, rasional, yurisdiktif-legalistik

dan meritokrasi (Santoso, 2002: 12). Dapat pula dikatakan bahwa birokrasi adalah

merupakan bentuk organisasi yang paling rasional. Karekteristik birokrasi yang

ideal itu menurut Weber dapat disimpulkan dengan ciri-ciri:

(1) a hierarchical system of authority (sistem kewenangan yang hirarkis),
(2) a systematic division of labour (pembagian kerja yang sistematis),
(3) a clear specification of duties for anyone working in it (spesifikasi

tugas yang jelas),
(4) clear and systematic diciplinary codes and procedures (kode etik

disiplin dan prosedur yang jelas dan sistematis),
(5) the control of operations through a consistent system of abstract rules

(kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten),
(6) a consistent aPeraturan Pemerintahlication of general rules to

specific cases (aplikasi kaidah-kaidah umum ke hal-hal spesifik
dengan konsisten),

(7) the selection of employees on the basis of objectively determined
qualification (seleksi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi
standar yang obyektif),

(8) a system of promotion on the basis of seniority or merit, or both
(sistem promosi berdasarkan senioritas atau jasa, atau keduanya)

Weber lebih sering menggunakannya sebagai birokrasi publik, yaitu meletakan

efisiensi sebagai norma birokrasi, karena itu untuk meningkatkan efisiensi sistem

pembagian kerja dalam birokrasi dikembangkan melalui spesialisasi kerja yang



11

jelas. Pengembang birokrasi dilakukan baik secara vertikal (hirarkis) ataupun

secara horizontal dalam organisasi. Birokrasi juga harus memiliki aturan yang

jelas yang mengatur hubungan kerja secara impersonal. Jabatan-jabatan di

birokrasi diisi oleh orang-orang yang secara teknis berkompeten atau profesional

dibidangnya. Pola rekruitmen dan promosi pegawai dalam birokrasi didasarkan

pada aturan formal. Para pegawai (birokrat) memandang tugas sebagai karier

seumur hidup dan mendapatkan kompensasi (gaji) dari tugas yang dilaksanakan.

Sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang berlaku atau legalitas

formal (Thoha, 2007: 8).

Menurut Santoso (2002:65), birokrasi pada negara berkembang termasuk

Indonesia bersifat patrimonialistik: tidak efisien, tidak efektif (over consuming

and under producing), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan

kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi

alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa, dan sering tampil sebagai

penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Menurut Benveniste (2001: 18), guna merespon kesan buruk birokrasi, maka

birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain:

(1) Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan
pada hal pengayom dan pelayan masyarakat dan menghindari kesan
pendekatan kekuasaan dan kewenangan.

(2) Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan
organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan
antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani
(termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahan kepada masyarakat)

(3) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur
kerjanya, yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni:
peleyanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan
kualita, efisiensi biaya dan ketepatan waktu
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(4) Birokrasi harus memposisikan diri sebagai agen pembaharu pembangunan
(5) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diridari birokrasi

yang kinerjanya kaku (rigid), menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya
lebih desentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif.

Upaya untuk merealiasikan tata pemerintahan yang baik, sudah seharusnya

pemerintah segara menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi

profesional, yang mampu menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang

tidak hanya berorientasi pada peraturan tetapi juga pada pencapaian tujuan

(Kartasasmita, 2004: 67).

Menurut Albrow (1996: 67-69), terdapat tujuh konsep tentang birokrasi adalah

sebagai berikut:

1) Birokrasi sebagai organisasi rasional
Weber memandang birokrasi sebagai suatu mekanisme sosial yang
memaksimumkan efesiensi dan juga sebagai bentuk organisasi sosial yang
memiliki ciri-ciri khas. Kedua kriteria ini bukan merupakan bagian dari
sebuah definisi, karena hubungan antara atribut-atribut suatu lembaga
sosial dan akibat-akibatnya merupakan seuatu masalah bagi verifikasi
empirik dan bukan definisi. Birokrasi mengacu pada mode
pengorganisasian dengan tujuan utama yaitu untuk menjaga stabilitas dan
efesiensi dalam organisasi yang besar dan kompleks

2) Birokrasi sebagai inefesiensi organisasi
Gagasan tentang inefesiensi organisasi tidak meluas sampai pada
pengertian tentang perebutan kekuasaan oleh pejabat. Birokrasi sebagai
ketidak sempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi
besar. Gejal-gejala birokrasi dalam hal ini meliputi: terlalu percaya pada
preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan),
berkembang biaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha
dan departementalisme.

3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat
Birokrasi adalah suatu istilah yang dipakai pada sistem kontrol pemerintah
yang sepenuhnya ada di tangan pejabat dengan kekuasaan mereka itu
kebebasan warga negara menjadi sangat terancam.

4) Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)
Istilah birokrasi di sini tidak digunakan dalam arti yang tercela
(individious) tetapi mengacu kepada suatu kelompok umat manusia atau
para pekerja yang menjalankan pekerjaan dan fungsi tertentu yang
dianggap penting oleh masyarakat. Adanya klasifikasi birokrasi sebagai
administrasi negara yaitu:
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a) Berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama
b) Sepenuhnya tunduk pada penguasa’
c) Bersifat otonom dan berorientasi pada keuntungannya sendiri’
d) Berorientasi pada diri sendiri, tetapi secara umum juga melayani

negara (polity) ketimbang strata tertentu.
5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat

Konsep ini berhubungan dengan suatu kerangka analisis organisasi yang
dengannya organisasi dipandang sebagai sebagai struktur dari pihak
ketiga. Di dalam struktur tersebut staf-staf administrasi yang menjalankan
otoritas keseharian menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan
administrasi.

6) Birokrasi sebagai suatu organisasi
Birokrasi sebagai suatu organisasi merupakan sekumpulan orang yang
memiliki keterikatan dalam tempat dan waktu tertentu, melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan ketergantungan antara satu
dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

7) Birokrasi sebagai masyarakat modern
Birokrasi sebagai suatu masyarakat modern merupakan perkembangan
birikrasi yang dijalankan oleh penguasa dalam kaitannya dengan
perkembangan pada masyararakat yang mengalami kemajuan di berbagai
bidang dan mampu menjalin kerja sama dengan para birokrat.

2. Kategori Birokrasi Publik

Deskripsi mengenai konsepsi birokrasi publik apabila dikelompokkan, setidaknya

akan menjadi tiga ketegori, yaitu:

Pertama, Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (Bureau-
Rationality) seperti yang terkandung dalam Hegelian Bureaucracy dan
Weberian Bureaucracy, kedua birokrasi dalam pengertian sebagai suatu
penyakit (Bureau-Pathology) seperti diungkap oleh Karl Marx, Laski dan
sebagainya, dan ketiga birokrasi dalam pengertian netral (Value-Free)
(Santoso, 2002: 12).

Makna dalam pengertian yang pertama, Bureau Rationality, Hegelian

Bureaucracy melekat birokrasi sehingga institusi yang menjembatani antara

Negara yang menamanifestasikan kepentingan umum dan Civil Society yang

memanifestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat (Santoso, 2002: 13).
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Sementara itu, Weberian Bureaucracy memandang birokrasi sebagai aparat

administratif dari suatu organisasi yang dibangun atas dasar hubungan otoritas dan

dominasi yang Legal-Rational, yakni organisasi yang sumber legitimasinya

bersandar pada pola-pola legal dan peraturan-peraturan resmi. Dalam konsep

Weber ini birokrasi sebagai aparat administratif mempunyai peran yang

menentukan tumbuh dan berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian

Weberian ini lebih kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara normatif

dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin

tercapainya tujuan organisasi (Santoso, 2002: 13).

Menurut pandangan yang kedua, Bureau-Pathology, merupakan reaksi terhadap

pandangan pertama, karena menurut pandangan kedua ini, konsep-konsep

Hegelian dan Weberian tidak pernah terwujud dalam kenyataan empiris. Dalam

pandangan Bureau-Pathologi, birokrasi dipandang sebagai suatu yang negatif,

buruk dan kontra produktif. Dalam pandangan ketiga, Value-Free, birokrasi tidak

dipandang sebagai suatu yang baik ataupun buruk melainkan netral, yakni

dipandang sebagai birokrasi pemerintah (Governmental Bureaucracy), yakni

sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal. Birokrasi

dipandang sebagai sistem pelaksanaan kerja, yang berpegang pada hirarki dan

jabatan yang berisi wewenang dan tanggung jawab, yang berpengaruh dan saling

menentukan pelaksanaan pekerjaan setiap unit/satuan kerja (Santoso, 2002: 14).

Berdasarkan perspektif ini, birokrasi dapat dikatakan merupakan suatu yang

sangat dibutuhkan dan urgen dalam satu organisasi, untuk mewujudkan

pembagian kerja dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab tertentu.
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Dengan kata lain bahwa birokrasi adalah pengorganisasian untuk menciptakan

keteraturan dan ketertiban dalam mewujudkan kerja sama sejumlah orang yang

bermaksud mencapai tujuannya.

Birokrasi yang dimaksudkan adalah birokrasi yang masuk dalam perpektif ketiga

(Value-Free), yaitu Organisasi Birokrasi Pemerintah yang merupakan sekumpulan

tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, dimana sistem pelaksanaan

kerjanya berpegang pada hirarki dan jabatan yang berisi wewenang dan tanggung

jawab, serta setiap unit/satuan kerja saling berpengaruh dan menentukan dalam

pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Restrukturisasi Birokrasi

Menurut Hariandja (2004: 48), restrukturisasi Birokrasi dapat diartikan sebagai

sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah

ada. Ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya

maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika tersebut supaya dapat survive.

Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi menyebabkan birokrasi harus tampil

sesuai dengan realitas yang ada. Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi

birokrasi pada hakekatnya adalah aktivitas untuk menyusun satuan organisasi

birokrasi yang akan diserahi bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu.

Keberhasilan penataan organisasi tergantung pada dua hal, yaitu penetapan

kebijakan perubahan struktur yang mampu mengantisipasi perubahan struktur di

masa depan, dan partisipasi seluruh anggota organisasi, kemampuan mengubah

tingkah laku mereka, keterampilan dan sikap. Berdasarkan pendapat tersebut
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dapat disimpulkan bahwa penataan organisasi merupakan kegiatan untuk

mendesain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan

lingkungan. Kegiatan mendesain struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas

akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal

serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi sangat penting bagi

suatu organisasi, agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan struktur organisasi menurut Nawawi (2006) harus memperhatikan 4

faktor pendekatan situasional, yaitu:

a. Struktur organisasi harus sesuai dengan tugas untuk menghilangkan kesan

bahwa organisasi terlalu besar dan rumit. Struktur organisasi dikaitkan

dengan misi yang harus diemban, strategi yang ditetapkan, uraian tugas

institusional dan personal, tersedianya tenaga kerja yang memiliki

pengetahuan dan ketrampilan yang spesialistik, dukungan anggaran, serta

tersedianya sarana dan prasarana kerja

b. Pengurangan jarak kekuasaan. Mengurangi jarak kekuasaan berarti

penciptaan organisasi yang datar, peningkatan intensitas dan frekuensi

komunikasi langsung antara atasan dan bawahan, pemberdayaan para

bawahan, terutama dalam bentuk kesempatan turut terlibat aktif dalam proses

pengambilan keputusan, penyeliaan yang simpatik, dan sistem penilaian

kinerja bawahan yang objektif

c. Kemungkinan penggunaan tipe-tipe organisasi lain. Seperti diketahui,

berbagai tipe organisasi yang dapat digunakan ialah organisasi fungsional,

organisasi matriks, dan kepanitiaan atau adhocracy. Dengan menggunakan

salah satu tipe organisasi tersebut, kinerjanya akan memuaskan, tingkat
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efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya tinggi, mampu memberikan

pelayanan dengan cepat, dan kepuasan kliennya terjamin

d. Salah satu prinsip organisasi yang harus dipahami adalah keseimbangan

antara wewenang dan tanggung jawab. Hal ini berarti struktur apapun yang

digunakan harus menjalin keseimbangan antara wewenang dan tanggung

jawab yang mencerminkan kebijakan pimpinan dalam menerapkan pola

desentralisasi untuk pengambilan keputusan

Pentingnya struktur organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif, ditentukan

oleh struktur yang ramping “lean dan mean” atau dalam bahasa yang lain disebut

“miskin struktur kaya fungsi”. Hal ini sejalan dengan perspektif Osborn dan

Gaebler (1996: 28), yaitu dengan adanya pergeseran peran pemerintah dari

“rowing” mendayung ke “steering” mengarahkan maka organisasi birokrasi

pemerintah juga harus mampu mengadaptasi hal tersebut. Oleh sebab itu,

restrukturisasi birokrasi haruslah mampu menghasilkan sebuah struktur yang

ramping, fleksibel, responsif, dan efisien.

Realitas penyelenggaraan pemerintahan semasa rezim Orde Baru menempatkan

birokrasi dalam kedudukan yang sangat dominan. Dominannya kedudukan posisi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan instrumen dari

praktek pemerintahan yang otoriter. Ketika menempatkan birokrasi (pemerintah)

dalam kedudukan yang berhadapan dengan masyarakat maka posisi masyarakat

relatif sangat tidak berdaya. Kondisi birokrasi yang tampil dengan realitas yang

demikian karena birokrasi ditopang oleh sumber daya yang relatif berlebih apabila

dibandingkan dengan yang dimiliki oleh masyarakat. Struktur birokrasi dibangun
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dan dikembangkan ke segala arah, baik secara vertikal maupun secara harizontal.

Semua lini kehidupan masyarakat hampir tidak ada yang steril dari intervensi

birokrasi. Kondisi ini selain menciptakan ketidakberdayaan masyarakat juga

akhirnya membuat masyarakat tergantung dengan birokrasi (Syaukani, 2002: 6).

Ketika terjadi perubahan politik di tingkat nasional dengan bergulirnya reformasi,

maka ada kehendak untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi dominasi

birokrasi. Keinginan tersebut merupakan cerminan dari demokratisasi. Demokrasi

menuntut penguatan pada sisi masyarakat dibandingkan dengan

birokrasi/pemerintah. Dengan adanya demokrasi memungkinkan masyarakat

dapat menentukan nasibnya sendiri yang selama ini tidak bisa didapatkannya.

Karena dengan demokrasi masyarakat akan memiliki akses yang luas untuk

masuk dan terlibat dalam arena proses pengambilan kebijakan publik. Demokrasi

menjadikan masyarakat tidak lagi sekedar objek yang bisa dieksploitasi, namun

masyarakat akan menjadi subjek (Tjokrowinoto, 2004: 29).

Sesuai dengan perkembangan, maka sekarang ini paradigma Good Governance

menjadi suatu tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good Governance

menuntut keseimbangan peran antar semua unsur pendukungnya, yaitu

Negara/pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan masyarakat. Realitas sekarang

ini menunjukan bahwa posisi masyarakat relatif sangat tidak seimbang (tidak

berdaya) dibandingkan dengan posisi unsur lainnya yaitu negara dan sektor swasta

sebagai akibat praktek penyelenggaraan pemerintah masa lalu (Widodo, 2001: 8).
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Dengan diimplementasikannya paket peraturan otonomi daerah yang baru, maka

Pemerintah Daerah salah satunya harus melakukan restrukturisasi terhadap

birokrasinya. Keharusan Pemerintah Daerah untuk melakukan restrukturisasi

terhadap birokrasi haruslah sejalan dengan perkembangan paradigma

penyelenggaraan pemerintahan yang baru yaitu harus mampu mewujudkan Good

Governance khususnya ditingkat lokal. Realitas masyarakat yang tidak berdaya

sebagai akibat dari kebijakan masa lalu, maka melalui restrukturisasi birokrasi,

Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk dapat mencapai kesejajaran

dengan unsur lain sebagai penopang terciptanya Good Governance, yaitu

negara/pemerintah (birokrasi) dan sektor swasta yang selama ini lebih berdaya

dari masyarakat (Wanandi, 2001: 17).

Restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka

pengembangan Good Governance di tingkat lokal, maka restrukturisasi haruslah

mampu menciptakan sebuah Birokrasi Pemerintah Daerah yang tampil dengan

performa yang baru. Tampilan Birokrasi Pemerintah Daerah haruslah tidak lagi

seperti masa sebelumnya, yaitu sebuah Birokrasi Pemerintah Daerah yang besar

dan banyak memerlukan sumber daya, namun harus eksis dengan ramping namun

kaya fungsi. Apabila Birokrasi Pemerintah Daerah bisa tampil dengan performa

baru yang “lean and mean” maka kehendak untuk memberdayakan rakyat akan

dapat diwujudkan. Karena sumber daya yang selama ini dipakai untuk birokrasi

bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan berdayanya

masyarakat, akan ada keseimbangan peran dari semua unsur penopang Good
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Governance. Adanya keseimbangan peran antar unsur penopang Good

Governance, akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan aspek pemerintahan dari Good Governance tersebut, maka

tampilan Birokrasi Pemerintah Daerah yang akomodatif terhadap pengembangan

Good Governance hanya mungkin tercipta jika birokrasi tersebut telah mampu

merubah dirinya menjadi organisasi yang dapat meningkatkan kompetensi

administrasi, transparansi dan efisiensi dalam diri birokrasi itu sendiri. Tampilan

birokrasi yang demikian akan mampu mengurangi penggunaan sumber daya yang

selama ini dipergunakannya. Sehingga sumber daya yang selama ini digunakan

oleh birokrasi bisa ditransfer untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat

(Wanandi, 2001: 19-20).

Dalam kontek restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah, organisasi birokrasi harus memiliki kompetensi baik dari sisi

kelembagaan maupun dari sisi personil. Kompetensi kelembagaan dimaksudkan

sebagai kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga/organisasi,

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kompetensi

kelembagaan ini mengandung makna bahwa organisasi yang dibentuk benar-benar

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya secara efektif dan efisien. Kompetensi kelembagaan dimaksudkan

untuk menghindari adanya duplikasi pelaksanaan tugas (overlap antar lembaga

yang ada). Adanya kompetensi lembaga maka setiap lembaga akan memiliki

karakteristik yang berbeda dengan lembaga lainnya dalam menjalankan

aktivitasnya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari tujuan organisasi. Tidak
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adanya duplikasi antar organisasi mensyaratkan dibangunnya sebuah organisasi

birokrasi yang ramping (Wibawa, 2002: 23).

Melalui bangunan organisasi birokrasi yang demikian maka sumber daya untuk

birokrasi juga akan mengalami pengecilan. Sedangkan kompetensi personil

diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki personil berupa

pengetahuan dan keterampilan, yang dijadikan dasar dalam penempatan/promosi

pada jabatan-jabatan yang tersedia dalam jajaran organisasi birokrasi hasil proses

restrukturisasi. Dengan ada kompetensi personil di jajaran organisasi birokrasi

pemerintah daerah, maka penggunaan sumber daya untuk keperluan birokrasi

akan mengalami pengecilan, karena profesionalisme birokrat dapat diwujudkan.

B. Tinjauan Tentang Reformasi Birokrasi

Menurut Djumara (2009: 3), reformasi birokrasi adalah upaya untuk merubah

praktek-praktek birokrasi yang tidak efektif. Birokrasi didalamnya mengandung

struktur, sistem yang mengaturnya, dan orang-orang yang menjalankannya.

Reformasi birokrasi pada dasarnya ditujukan pada ketiga aspek tersebut. Dalam

implementasinya, secara nasional kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia

diatur dalam Peraturan MENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang:

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Mengacu pada Peraturan Menpan ini, disebutkan bahwa Reformasi Birokrasi

adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan



22

langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih

berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional.

Sebagai sebuah upaya strategis, maka reformasi birokrasi memiliki visi, misi dan

tujuan serta sasaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan MENPAN No.

PER/15/M.PAN/7/2009, bahwa visi reformasi birokrasi adalah: Terciptanya tata

kelola kepemerintahan yang baik tahun 2025. Sedangkan misinya mencakup:

1. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan

sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik

2. Memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian

teknologi informasi dan komunikasi

3. Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku positif

4. Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan

5. Mengadakan relokasi dan meningkat kan kualitas SDM termasuk perbaikan

sistem remunerasi

6. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja

7. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif

Secara umum reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk membangun/ membentuk

profil dan perilaku aparatur negara dengan:

1. Integritas Tinggi. Perilaku aparatur negara yang dalam bekerja senantiasa

menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas

(kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi
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2. Produktivitas Tinggi dan Bertanggungjawab. Hasil optimal yang dicapai oleh

aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan

efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi

dan etos kerja yang tinggi

3. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan yang dirasakan

oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional,

berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan

tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Utamanya dalam

memberikan pelayanan prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa

tanggungjawab

Selanjutnya menurut Djumara (2009: 5), reformasi birokrasi memiliki tujuan

untuk membangun/membentuk:

1. Birokrasi yang bersih. Birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas

dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai

tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi,

kolusi dan nepotisme

2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif. Birokrasi yang mampu

memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu

menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat

waktu, tenaga dan biaya). Selain itu, birokrasi yang memiliki kinerja

maksimum untuk mengelola kekuatan dan peluang yang ada serta

meminimalisir kelemahan dan ancaman demi mencapai hasil yang optimal

3. Birokrasi yang transparan. Birokrasi yang membuka diri terhadap masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif, dengan tetap
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memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribradi, golongan dan rahasia

negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat. Birokrasi yang tidak minta dilayani

masrakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik

5. Birokrasi yang akuntabel. Birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses

dan kinerja atau hasil akhir dari program atau kegiatan, sehubungan dengan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk

mencapai tujuan

Menurut Djumara (2009: 6), sasaran-sasaran stratejik yang ingin dicapai dari

reformasi birokrasi meliputi:

1. Kelembagaan. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

2. Budaya kerja. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

3. Ketatalaksanaan. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

4. SDM. SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan

sejahtera.

Menurut Djumara (2009: 6), strategi implementasi yang digunakan dalam

reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan masyarakat. Dalam jangka pendek harus dilakukan

upaya-upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya-

upaya reformasi. Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, dilakukan masing-masing oleh instansi pemerintah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.
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2. Membangun komitmen dan partisipasi. Langkah-langkah di atas juga harus

diikuti oleh langkah membangun komitmen dan partisipasi. Komitmen tidak

hanya berasal dari kalangan internal instansi pemerintah, tetapi juga dari

kalangan masyarakat sendiri atau pihak-pihak pemangku kepentingan. Dari

kalangan internal komitmen dan partisipasi diperlukan untuk menjamin agar

reformasi dilakukan secara konsisten dan terus-menerus berkelanjutan.

Sedangkan dari pihak eksternal dapat dibangun melalui peran masing-masing

instansi pemerintah untuk mendorong para pemangku kepentingannya ikut

serta berpartisipasi menciptakan kondisi dimana instansi pemerintah selalu

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Mengubah pola pikir. Dalam jangka panjang, upaya yang dilakukan adalah

mengubah pola pikir para birokrat, dari pola pikir yang dilayani menjadi pola

pikir yang melayani; dari pola pikir yang “kerja seadanya” ke pola pikir yang

“produktif dan inovatif”; dari pola pikir yang cenderung mengabaikan

akuntabilitas ke pola pikir yang akuntabel; dari pola pikir yang cenderung

koruptif, ke pola pikir yang bersih, dan lainnya.

4. Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan.

Dalam jangka panjang, implementasi reformasi birokrasi juga harus dipastikan

berlangsung secara terus menerus. Sistem yang sudah dirubah, dibangun

ataupun dikembangkan/disederhanakan untuk memperoleh sistem yang lebih

efisien, efektif dan akuntabel, harus secara terus menerus diperbaiki, dijaga

dan dipelihara, agar tetap memiliki kriteria efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas.
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Operasionalisasi dari strategi implementasi tersebut di atas, dijabarkan ke dalam

program-program sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan MENPAN No.

PER/15/M.PAN/7/2009, sebagai berikut:

1. Arahan Strategi. Mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan

pembangunan kepercayaan masyarakat, penilaian terhadap kondisi kinerja

organisasi saat ini, dan perumusan cetak biru reformasi birokrasi pada masing-

masing instansi.

2. Manajemen Perubahan. Mencakup pengelolaan terhadap perubahan yang akan

dilakukan termasuk sosialisasi dan internalisasi perubahan.

3. Penataan sistem. Program ini mencakup antara lain: Analisis jabatan, evaluasi

jabatan dan sistem remunerasi.

4. Penataan organisasi. Program ini mencakup antara lain: Redefinisi visi, misi

dan strategi, Restrukturisasi, dan Analisis beban kerja.

5. Penataan tata laksana. Program ini mencakup antara lain: pengaturan ulang

business process dan standard operating procedures, serta elektronisasi

dokumentasi.

6. Penataan Sistem manajemen SDM. Program ini mencakup antara lain:

asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli, membangun sistem

penilaian kinerja, mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi,

mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan, memperkuat pola rotasi,

mutasi dan promosi, memperkuat pola karier, dan membangun/memperkuat

data base pegawai.



27

7. Penguatan unit organisasi. Program ini mencakup antara lain: Penguatan unit

kerja/organisasi kepegawaian, Penguatan unit kerja kediklatan, dan Perbaikan

sarana dan prasarana.

8. Penyusunan peraturan perundang-undangan. Program ini mencakup antara

lain kegiatan dalam rangka: memetakan regulasi, deregulasi, dan menyusun

regulasi baru.

9. Pengawasan internal. Program ini mencakup antara lain kegiatan-kegiatan

dalam rangka menegakkan disiplin kerja dan menegakkan kode etik.

Rumusan upaya strategis reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan di atas

memerlukan pengorganisasian yang baik dalam implementasi operasionalnya.

Oleh karena itu, reformasi akan berjalan baik jika dijalankan oleh peran-peran

tertentu yang memang secara spesifik ditunjuk untuk melaksanakan prosesnya.

Dalam Peraturan MENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2009, ditetapkan bahwa

selain terdapat tim Nasional, setiap instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah) diharuskan untuk membentuk tim reformasi birokrasi

K/L/Pemda, yang memiliki tugas sebagai pelaksana reformasi birokrasi di

masing-masing instansinya. Peran tim reformasi birokrasi sangat penting dalam

merumuskan upaya-upaya stratejik setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah, untuk melakukan reformasi birokrasi internalnya. Peran tim ini sangat

akan sangat terlihat ketika langkah-langkah awal reformasi birokrasi dilakukan.

Berkaitan dengan operasionalisasi Pedoman Reformasi Birokrasi, juga telah

diterbitkan:
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1. Permenpan No. PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah

2. Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama

3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan

Standard Operating Procedure Administrasi Pemerintahan

4. Permenpan No. PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan

Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah

Menurut Djumara (2009: 9-10), reformasi birokasi memerlukan upaya yang terus

menerus dan konsisten dari waktu ke waktu dengan perubahan-perubahan yang

direncanakan dengan baik. Untuk itulah, reformasi perlu direncanakan dengan

baik dari tahap ke tahap sampai pada posisi dimana sesuatu instansi pemerintah

hanya perlu untuk melakukan perubahan dalam rangka menjaga atau lebih

meningkatkan kinerja. Tahapan-tahapan perubahan dapat dilakukan sebagaimana

langkah-langkah berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi

Evaluasi ini nantinya akan menghasilkan informasi antara lain menyangkut:

kinerja yang telah dicapai oleh organisasi saat ini; apakah kinerja tersebut

sudah cukup memuaskan atau sebaliknya; mengapa kinerja dipandang masih

rendah; faktor-faktor apa yang menyebabkan kinerja menjadi rendah; apakah

aspek-aspek yang berkaitan dengan SDM, seperti: kualitas, kuantitas,

kepemimpinan, kompetensi, dan lainnya, sudah mampu mendorong kinerja

organisasi; apakah aspek kelembagaan, baik struktur organisasi maupun
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jumlahnya mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara

efisien, efektif dan ekonomi dalam rangka mendukung kinerja organisasi; dan

apakah sistem manajemen yang diterapkan sudah mampu mendorong kinerja

organisasi.

2. Hasil evaluasi kinerja

Hasil evaluasi kinerja di atas, akan memberikan informasi berharga dalam

menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan. Dengan cara seperti

ini, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun

rancangan besar reformasi birokrasi internal (Grand design). Grand design

tidak hanya mencakup substansi perubahan-perubahan yang harus dilakukan

dalam aspek ketatalaksanaan, SDM dan kelembagaan tetapi juga mencakup

dimensi waktu (dalam jangka pendek, menengah dan panjang). Grand design

kemudian akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen organisasi dalam

melakukan perubahan-perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

3. Sebagai sebuah rancangan besar reformasi birokrasi

Grand design harus diterjemahkan ke dalam bentuk langkah-langkah

perubahan yang lebih operasional. Pada aspek ketatalaksanaan

operasionalisasi Grand design mencakup beberapa hal antara lain: rencana

perbaikan pada sistem, mekanisme, dan prosedur perencanaan, penganggaran,

kepegawaian, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan

masyarakat, pengelolaan arsip/dokumentasi, kehumasan, dan seluruh aspek

yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan business process (tugas

pokok dann fungsi) sesuatu organisasi pemerintah.
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Pada aspek sumber daya manusia, mencakup antara lain: sistem rekruitmen,

pengembangan, uraian tugas/jabatan, penggajian, pemberian tunjangan

kinerja, pemensiunan, asuransi kesehatan, mutasi, promosi, pola karier,

penilaian kinerja (yang didasarkan pada kontribusi masing-masing individu

pada kinerja organisasi), dan lainnya. Sementara pada aspek kelembagaan

mencakup: perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam organisasi,

restrukturisasi yang melihat ulang struktur satu unit kerja, melakukan

penambahan atau penggabungan (dalam praktek reformasi yang berlaku

umum, restrukturisasi lebih pada penyederhanaan bentuk, bukan pada

penambahan), atau reorganisasi melihat ulang secara keseluruhan organisasi

(tujuannya adalah lebih membuat organisasi yang sesuai dengan kebutuhan).

Ketiga aspek di atas, harus dilakukan secara sinergi.

4. Rencana operasional

Rencana operasional sebagaimana diuraikan di atas, harus diterjemahkan

dalam tahapan waktu yang jelas. Dalam jangka pendek, misalnya: hasil yang

diharapkan pada aspek ketatalaksanaan adalah: proses pelayanan yang lebih

cepat, tidak ada delay proses, tingkat pencairan anggaran yang sesuai dengan

waktu, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal, pengaduan keluhan

direspon dengan cepat, kualitas pelayanan mengalami peningkatan; hasil yang

diharapkan pada aspek sumber daya manusia antara lain: produktivitas

pegawai meningkat, tingkat absensi pegawai menurun, peningkatan disiplin

kerja, penurunan tingkat penyimpangan, dan lainnya; dan hasil yang

diharapkan pada aspek kelembagaan, antara lain: tingkat efektivitas
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penghematan yang dapat dilakukan

setelah reorganisasi/restrukturisasi, dan lainnya.

Pada jangka menengah dan panjang, hasil yang diharapkan pada aspek

ketatalaksanaan, misalnya terkait dengan penerapan teknologi informasi dalam

business process sesuatu organisasi instansi pemerintah, yang diharapkan pada

jangka panjang keseluruhan sistem, mekanisme dan prosedur sudah dijalankan

dengan bantuan teknologi informasi.

Pada aspek sumber daya manusia, hasil yang diharapkan pada jangka

menengah adalah perubahan budaya kerja yang lebih mengutamakan kinerja

dan etika, dan dalam jangka panjang diharapkan budaya kerja kinerja dan

etika menjadi terinternalisasi dalam setiap diri pegawai. Sementara pada aspek

kelembagaan, hasil yang diharapkan pada jangka menengah dan panjang

adalah organisasi yang semakin ramping dan sesuai dengan kebutuhan yang

didukung dengan SDM yang memiliki budaya kerja kinerja dan beretika serta

penerapan teknologi informasi dalam setiap proses bisnisnya.

5. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan, maka

perlu pula disusun program quick win, yang memberikan ciri perubahan

terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini, misalnya

berkaitan dengan kepastian waktu penyelesaian suatu pelayanan tertentu,

dengan pelayanan yang ramah, mudah, sederhana dan terjangkau.

6. Aspek lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah bahwa reformasi birokrasi

hanya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh semua pihak dari
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lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Dari lingkungan internal,

seluruh pegawai, baik dari level yang paling rendah sampai pada tingkatan

tertinggi dituntut untuk memberikan komitmenya. Tetapi komitmen ini tidak

mungkin muncul jika pegawai tidak merasakan manfaat dari perubahan yang

akan dilakukan.

Instansi pemerintah yang melakukan upaya reformasi birokrasi, juga harus

melakukan perencanaan anggaran yang diperlukan untuk memberikan

tunjangan kinerja bagi kebutuhan pegawai sebagai upaya memberikan

motivasi untuk berkomitmen secara bersama melakukan reformasi birokrasi.

Namun juga perlu diingat bahwa dalam banyak hal keuangan negara selalu

berada dalam batas-batas yang terbatas.

7. Dampak Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi juga akan membawa dampak, baik positif maupun

negatif. Dampak positif yang diharapkan dari upaya reformasi adalah

terjadinya perubahan signifikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, tetapi

dilain pihak reformasi akan memberikan dampak yang bagi sebagian pegawai

mungkin tidak mengenakkan. Mereka yang sudah tidak lagi produktif, yang

memang tidak mampu memberikan kontribusi bagi kinerja organisasi, yang

kompetensinya tidak lagi dibutuhkan, perlu ditangani secara arif agar tidak

menimbulkan gejolak pada organisasi yang dapat mengganggu proses

reformasi birokrasi itu sendiri. Dalam kaitan ini, maka rencana reformasi

birokrasi juga harus mencakup contingency plan bagi dampak negatif yang

ditimbulkan.
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8. Reformasi birokrasi juga perlu didukung dengan organisasi pelaksana

Tanpa adanya dukungan organisasi pelaksana yang akan melakukan

penyusunan rencana, mengimplementasikannya serta melakukan monitoring

dan evaluasi, reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Organisasi

pelaksana inilah yang akan bekerja keras mengarahkan reformasi birokrasi

yang dilakukan seluruh jajaran unit dalam organisasi. Karena itu, organisasi

pelaksana harus memiliki kewenangan yang kuat dalam mengkoordinasikan

upaya bersama seluruh unit dalam melakukan reformasi birokrasi. Komitmen

pimpinan puncak sebuah instansi pemerintah akan terlihat dari sisi

kewenangan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana reformasi birokrasi.

Persiapan yang seksama perlu dilakukan untuk sebuah proses reformasi birokrasi

hal ini penting karena reformasi birokrasi merupakan instrumen penting

perubahan, reformasi birokrasi merupakan proses yang luas, komprehensif dan

substansial, yang perlu didukung oleh berbagai segi untuk melakukan perubahan

mind set dan culture set. Menurut Djumara (2009: 11-12), antara lain perlu

dilakukan sebagai berikut:

1. Kajian

Kajian untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang sistemik, integral

komprehensip perlu dilakukan, dengan memanfaatkan unit-unit kajian,

litbang, dan lembaga pengembangan lainnya. Data dan informasi serta fakta-

fakta aktual, yang reliabel, obyektif dan akuntabel perlu disiapkan hal tersebut

dapat diupayakan melalui program-program kajian (study) praktis, empiris,

deduktif disamping didukung oleh referensi konseptual akademis induktif

yang mengacu kepada kebijakan (policy) yang berlaku.
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2. Grand design

Design besar tentang Reformasi Birokrasi ang akan dilakukan sedemikian

rupa harus sudah ada/disiapkan, dengan Grand design yang jelas dapat

ditetapkan Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan Sasaran serta langkah-langkah

operasional yang jelas sehingga akan mampu mempedomani Arah dan

Strategi Reformasi Birokrasi itu sendiri.

3. Sumber Daya

Kesiapakan seluruh sumberdaya sebagai pendukung proses reformasi

birokrasi harus menjadi suatu keniscayaan agar proses Reformasi Birokrasi

berjalan sesuai dengan rencana, target, waktu yang telah disiapkan sehingga

efektivitas dan efisien proses dapat tercapai; serta Visi dan Misi Reformasi

Birokrasi dapat terjaga.

4. Nilai Organisasi

Etika, moral dan prilaku SDM Aparatur terkait harus benar-benar terjaga

untuk mendukung sukses Reformasi Birokrasi “Satunya kata dalam

perbuatan” harus menjadi bagaian integral mentalitas aparatur yang sedang

melakukan reformasi birokrasi, jangan ada perbuatan tercela seiring dengan

reformasi birokrasi diantara penyelenggara negara.

5. Budaya Kinerja

Nilai komitmen, sosialisasi kesepahaman, konsisten, integritas pribadi,

organisasi dan institusi harus diwujudkan seirama dengan rencana untuk

melakukan reformasi, unit organisasi sebagai rational human cooperation,

tidak berproses dalam suasana yang hampa tapi ia berproses dalam lingkungan
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strategis tertentu, maka institusi yang ada harus mampu mendorong nilai-nilai

kinerja dalam mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi.

6. Change

Kesiapan mental lebih baik yang melakukan (proses) maupun yang terkena

(dampak) proses perubahan harus disiapkan. Semua harus meyakini bahwa

yang pasti; adalah ketidakpastian maka yang pasti adalah perubahan”

Penyiapan prakondisi, transformasi maupun pasca reformasi harus menjadi

bagian empirik yang termuat dalam Rencana Perubahan yang sistematis dan

seksama di dalam proses Reformasi Birokrasi.

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali

urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama

antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
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pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan

pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembagian.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum

5) Penanganan bidang kesehatan

6) Penyelenggaraan pendidikan

7) Penanggulangan masalah sosial

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10) Pengendalian lingkungan hidup

11) Pelayanan pertanahan

12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan

14) Pelayanan administrasi penanaman modal

15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya



37

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan

yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang

daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah

dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Daerah provinsi, berotonomi secara

terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta

kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan

kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.

Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dengan tidak adanya perubahan

struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak mengatur pemerintah

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah

kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan

kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan

bertanggungjawab di masa mendatang.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002: 23-24)

adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman
daerah yang terbatas

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab
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c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara
sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antar daerah.

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak
ada lagi wilayah administrasi.

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi
badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun
fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan sebagai wakil daerah.

h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada
desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah

meliputi:

a) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari

pemerintah pusat kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan

desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan

daya guna penyelenggaraaan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas

prakarsa sendiri

Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi

dipusatkan pada satu badan legislatif nasional/pusat kekuasaan terletak pada

pemerintah pusat dan tidak pada Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat
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berwenang menyerahkan sebagian kekuasaan pada daerah otonom atau negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi (Sesuai Pasal 1 Angka 7 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).

Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi, menjadi wewenang dan tanggung jawab

daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan maupun yang

menyangkut segi-segi pembiayaannya. Bidang kewenangan yang mewarnai

fenomena desentralisasi adalah bidang kepegawaian, budget kepegawaian dan

penyesuaian berbagai rupa kebijaksanaan umum.

Hal ini tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 dan dipertegas

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana pada Ayat (1), Pemerintah Daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

(3) Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisia, moneter dan fiskal serta agama.

b) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau pada instansi

vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju menjauhi

titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang
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diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang selanjutnya urusan yang

diberikan akan menjadi urusan rumah tangga daerah, jadi bukan pada

perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi (Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

c) Asas Tugas Perbantuan

Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh

pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat

dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat

besar. Asas tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada

Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada pemerintah

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada

desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam hal penyelenggaraan asas tugas perbantuan tidak beralih menjadi

urusan rumah tangga daerah yang dimintakan bantuannya. Selanjutnya tugas

perbantuan bukanlah sebagai asas pengganti dari asas desentralisasi dari

urusan pemerintah pusat yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah. Daerah

yang mendapatkan tugas pembantuan wajib melaporkan dan mempertanggung

jawabkan pada pemerintah pusat sesudah tugas dilaksanakan (Sesuai dengan

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).
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D. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Hasibuan (2000: 176):

Kinerja (perfomance) adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja,
kemampuan (abilities), dan peluang (opportunities). Kinerja sebagai
tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan
dan standar yang telah ditetapkan. Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu
organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga
kerjanya. Kinerja guru merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling
berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi
eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa
seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan
antar pribadi serta kecakapan teknik.

Menurut Siagian (2004: 65), kinerja pada dasarnya adalah hasil kerja

seseorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan

kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama.

Menurut Handoko (2004: 23):

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan
pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak
mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik
untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya
meningkatkan kinerja organisasi.

Menurut Soewarno (2004: 19), kinerja adalah cara menjalankan tugas dan

hasil yang diperoleh. Kinerja merupakan setiap gerakan, perbuatan,

pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai

suatu tujuan atau target tertentu.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan kinerja

dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran

mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik

dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu

organisasi yang bersangkutan.

2. Ruang Lingkup Kinerja

Menurut Soewarno (2004: 21, ruang lingkup kinerja dapat adalah sebagai

berikut:

a. Kinerja merupakan aktivitas dasar, dan dijadikan bagian essensial dari
kehidupan manusia.

b. Kinerja itu memberikan status, dan mengikat pada individu lain dan
masyarakat.

c. Pada umumnya baik wanita maupun pria menyukai pekerjaan, jadi
mereka suka bekerja. Jika ada orang yang tidak menyukainya maka
kesalahannya terletak pada kondisi psikologis dan kondisi sosial dari
pekerjaan itu dan tidak pada kondisi individu yang bersangkutan.

d. Insentif kerja itu banyak sekali bentuknya; diantaranya ialah uang.
e. Moral pekerja dan pegarvai itu tidak mernpunyai kaitan langsung

dengan kondisi fisik dan materiil dari pekerjaan. Pekerjaan yang
betapapun berat, kotor, dan berbahayanya, akan dilaksanakan dengan
senang hati oleh satu tim kerja yang, memiliki solidaritas kelompok
yang kokoh dan moral tinggi.

Sementara itu menurut Moenir (2000:4), ruang lingkup kinerja adalah:

a. Pekerjaan yang diorganisir, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang:
(1) Tunduk terhadap aturan organisasi yang bersangkutan
(2) Ada analisa, uraian metode, dan hubungan antara pekerjaan itu
(3) Satu dengan yang lain saling tergantung dan terikat
(4) Terbagi pada beberapa orang atau kelompok orang
(5) Pada umumnya basil akhir merupakan gabungan kesatuan dari

berbagai jenis pekerjaan
(6) Hasil pekerjaan atau jerih payah tidak secara langsung dapat

dinikmati oleh pekerja yang besangkutan.
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(7) Menimbulkan dampak terhadap pemberian gaji, upah, dan
sejenisnya yang merupakan penghasilan untuk pemangku
pekerjaan yang bersangkutan

b. Pekerjaan bebas, tidak terorf;anisir mempunyai sifat-sifat pokok:
(1) Tidak terikat oleh aturan tertentu kecuali norma sosial yang umum
(2) Biasanya berbentuk tunggal tidak tergantung pada hasil pekerjaan

lain
(3) Hasil pekerjaan atau jerih payah dupat langsung dinikmati sendiri

3. Penilaian Kinerja

Menurut Siagian (2004: 67):

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh
seorang pimpinan, walaupun demikian pelaksanaan kinerja yang obyektif
bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya
kesukaan dan ketidaksukaan dari penilai, agar obyektifitas penilaian dapat
terjaga. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk
memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan
balik kepada para pegawai tentang kinerja mereka.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang dapat

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja berhubungan dengan

bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan

berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan,

moral maupun etika.

Menurut Siagian (2004: 68):

Penilaian kinerja pegawai dalam organisasi memiliki dua kegunaan, yaitu:
a) Kegunaan untuk mengukur kinerja untuk tujuan memberikan

penghargaan atau dengan kata lain untuk membuat keputusan
administratif mengenai si pegawai. Promosi atau punishment pegawai
bisa tergantung pada hasil penilaian kinerja, yang sering membuat
penilaian kinerja menjadi sulit untuk dilakukan oleh para manajer.
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b) Kegunaan pengembangan potensi individu yang dilakukan dengan
melakukan survey, test, atau evaluasi sehingga pengukuran tersebut
dapat menghasilkan nilai yang menjadi gambaran potensi individu.

Menurut Siagian (2004: 67), komponen-komponen penilaian kinerja adalah

sebagai berikut:

a. Komponen input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam
suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran
(output maupun outcome). Komponen ini mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi,
kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Komponen input dalam kaitannya dengan kinerja Bappeda Provinsi

Lampung meliputi berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi

yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta

dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung

pelaksanaan program atau kinerja Bappeda.

b. Komponen output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai
dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
Komponen ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari
suatu kegiatan. Dengan membandingkan output yang direncanakan dan
yang betul-betul terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh mana
kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Komponen output hanya
dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila
tolok ukur dikaitkan dengan sasran-sasaran kegiatan yang terdefinisi
dengan baik dan terukur. Komponen output harus sesuai dengan
lingkup dan kegiatan instansi.

Komponen output dalam kaitannya dengan kinerja Bappeda Provinsi

Lampung merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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c. Komponen outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output (efek langsung) pada jangka pendek. Dalam
banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur outcome
seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu,
setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur
outcome dari output suatu kegiatan. Pengukuran komponen outcome
seringkali rancu dengan pengukuran komponen output.

Komponen outcome dalam kaitannya dengan kinerja Bappeda Provinsi

Lampung merupakan dampak kegiatan jangka pendek setelah

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Komponen benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari
komponen outcome. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak
segera tampak. Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka
menengah atau jangka panjang dari benefitnya tampak. Komponen
benefit menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output
dapat diselesaikan dan berfungsi optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).

Komponen benefit dalam kaitannya dengan kinerja Bappeda Provinsi

Lampung merupakan manfaat yang dirasakan oleh organisasi setelah

melaksanakan pekerjaan di bidang perencanaan pembangunan daerah

ditinjau dari ketepatan waktu dan keefektifan pelaksanaan pekerjaan.

e. Komponen impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari
benefit yang diperoleh. Seperti halnya komponen benefit, komponen
impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau
jangka panjang. Komponen impact menunjukan dasar pemikiran
dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro kegiatan,
tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Komponen impact dalam kaitannya dengan kinerja Bappeda Provinsi

Lampung merupakan dampak hasil kegiatan yang bersifat jangka

menengah dan jangka panjang setelah organisasi melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

tentang perencanaan pembangunan daerah.
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E. Kerangka Pikir

Reformasi birokrasi menurut Peraturan Menpan No. PER/15/M.PAN/7/2009,

Tentang: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa reformasi

birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Reformasi birokrasi merupakan

langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih

berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi memiliki misi strategis yaitu membentuk dan atau

menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum  tata

kelola pemerintahan yang baik; memodernisasi  birokrasi pemerintahan dengan

optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi; mengembangkan

budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku positif; mengadakan restrukturisasi

organisasi (kelembagaan) pemerintahan; mengadakan relokasi dan meningkat kan

kualitas SDM termasuk perbaikan sistem remunerasi; menyederhanakan sistem

kerja, prosedur dan mekanisme kerja; serta mengembangkan mekanisme kontrol

yang efektif.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis reformasi birokrasi pada bidang

peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung, yang mencakup tunjangan

kinerja, perombakan struktur dan akuntabilitas anggaran. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:
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