
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Pemerintahan

Secara umum, Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaanya disebut 

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Hal tersebut meliputi 

pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana 

melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur 

efektivitas dari usaha-usaha mereka (Iswanto, 2006:9). 

Terry  sebagaimana dikutip oleh Saefuddin (1993:45) menyatakan bahwa untuk 

mengaplikasikan tugas manajemen secara baik perlu menetapkan dan memelihara 

kondisi lingkungan yang memberikan respon. psikologis, sosial, budaya, politis, 

dan sumbangan-sumbangan teknis, dan pengendalian. Manajemen hampir selalu 

dikaitkan dengan organisasi. Oleh karena itu. Tiap-tiap organisasi memerlukan 

manajemen. Manajemen dan organisasi selalu lekat bersama-sama dimanapun dan 

dalam waktu kapanpun. 

Definisi manajemen tersebut, selaras dengan pendapat Starub dan Attner dalam 

bukunya Introduction to Businnes sebagaimana yang dinukilkan oleh Saefuddin 

yang menyatakan sebagai berikut:

''Management is defind as the process of setting and achieving goals through 
the execution of five basic management functions that utilize human. financial, 
ffid material resorces. Manajemen mendefinisikan sebagai proses  
penempatan dan pencapaian tujuan dengan cara melaksanakan lima fungsi 
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dasar manajemen menggunakan sumber daya finansial-finansial, dan 
material" (Saefuddin, 1993:12).

Dari definisi di atas ada beberapa catatan yang perlu di ingat, yaitu: Pertama,

dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang manajemen suatu organisasi 

parpol yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini dibuat atas 

dasar penimbangan dari rumusan tujuan yang hendak dicapai. Kedua,

mendistribusikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan cara 

pembagian kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan kata lain, sang 

manajerial melakukan pengorganisasian kerja parpol dengan sumber daya yang 

telah tersedia. Ketiga, dalam mengusahakan tercapainya tujuan para manajerial 

harus mengacu pada lima dasar fungsi-fungsi manajemen.

Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata yunani, kubernan

atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedang memerintah berarti melihat 

ke depan,  menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai 

tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada 

masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk 

menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan 

masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Sementara,  yang dimaksud dengan 

pemerintahan adalah menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah 

adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.  (Surbakti, 

1992:167-168). 

Dalam perspektif  kybernology pemerintahan didefinisikan sebagai proses 

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (produk-produk pemerintahan, 
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akan pelayanan publik dan pelayanan sipil; badan yang berfungsi sebagai prosesor 

(pengelola, provider-nya disebut pemerintah; konsumer yang memproduk-produk 

pemerintahan disebut yang diperintah; hubungan antara yang memerintah dengan 

diperintah disebut hubungan pemerintahan; personil pemerintahan disebut aktor 

pemerintahan; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis

pemerintahan.   Sedangkan yang dimaksud dengan produk-produk pemerintahan 

adalah keseluruhan output yang terjadi melalui proses, baik yang positif maupun 

negatif, dan outcome adalah semua yang dialami oleh  atau pengalaman manusia 

(konsumer) dari produk pemerintahan yang berasangkutan (Ndraha, 2003:xxxv).

Mariun (1979, dalam  Surbakti, 1992:168) pemerintahan dapat ditinjau dari tiga 

aspek yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktur fungsional, dan dari segi tugas 

dan kewenangan (fungsi).  Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti 

segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan  dan 

berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi  

tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktur fungsional, pemerintahan 

berarti seperangkat  fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara 

fungsional,  dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tercapainya 

tujuan negara. Lalu, ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara maka 

pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Sementara dalam pendapat Affandi (1997:113-114) membagi pemerintahan dalam 

kategori pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. 

Pemerintahan dalam arti luas mencakup ke dalam  kekuasaan legistatif, kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan judisiil atau kekuasaan judikatif. Kekuasaan legistatif 



14

adalah  kekuasaaan perundang-undangan   dalam arti kekuasaan untuk membuat 

dan menetapkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara. Kekuasaan 

judisiil adalah kekuasaan yang menjaga supaya undang-undang, peraturan-

peraturan dan ketentuan hukum  lainnya betul-betul ditaati dengan jalan 

menjatuhkan pidana terhadap setiap pelanggar hukum. Di samping itu, kekuasaan 

judisiil juga bertugas untuk memutus di dalam suatu sengketa sipil yang oleh 

fihak-fihak yang diserahkan kepada pengadilan untuk diputus. Sedangkan 

kekuasaan eksekutif meliputi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku di dalam negara. Pelaksana kekuasaan eksekutif itulah yang dimaksud 

dengan “pemerintahan dalam arti sempit”

Ndraha (2003:18) berpendapat bahwa manajemen pemerintahan merupakan suatu 

proses dimana pemerintahan suatu organisasi atau birokrasi dapat dijalankan 

sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan fungsi negara yang tujuan akhirnya 

adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen 

pemerintahan pada dasarnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh aparat atau 

badan yang memiliki sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan dan 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

B. Azas-azas Pemerintahan

Ndraha (1983:23) berpendapat secara umum bahwa azas-azas pemerintahan 

tercantum di dalam pedomoan-pedoman peraturan-peraturan. Menurut Ndraha 

dalam Inu Kencana (2007:41-43) azas-azas pemerintahan adalah sebagai berikut:
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1. Azas Aktif; yaitu bahwa pemerintah bertanggungjawab mengurus seluruh 

permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, intinya 

pemerintah harus selalu aktif dimanapun berada.

2. Azas Vrij Bestuur; azas ini merupakan azas mengisi kekosongan dalam 

pemerintahan.

3. Azas Freies Ermessen; azas ini merupakan kebebasan pemerintah dalam 

menemukan inisiatif terobosan baru dalam manajemen pemerintahan sebatas 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma kebiasaan 

suatu tempat.

4. Azas Historis; azas historis adalah azas yang dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral.

5. Azas Otomatis; yakni azas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan 

baru yang diluar tanggungjawab suatu departemen atau non departemen, baik 

sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu 

dipimpin oleh aparat departemen tersebut sebagai poros pemerintah.

6. Azas Detournement de Pauvoir; adalah azas kesewenang-wenangan 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebaliknya

ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

C. Birokrasi

Konsep birokrasi sebagaimana yang dicetuskan oleh Max Weber  menunjuk pada 

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

dan meritokrasi (Thoha, 2005:34). Dapat pula dikatakan bahwa birokrasi adalah 
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merupakan bentuk organisasi  yang paling rasional. Dimana 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) (Hariandja, 1999:54). 

Inti konsep Hegelian Bureaucracy yaitu “melihat birokrasi sebagai institusi yang 

menjembatani antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dengan 

civil society yang memanifestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat  

(Moeldjarto, 2000:12). 

Sedangkan Marx (dalam Hariandja, 1999:5) berpendapat  “birokrasi adalah alat 

kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas 

proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang 

berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi “. Walaupun 

birokrasi  yang  diungkapkan   Weber  di atas  tidak  memberikan batasan yang 

jelas antara birokrasi publik dengan birokrasi swasta, namun Weber lebih  sering 

menggunakannya sebagai birokrasi publik. Adapun Lance Castle mengartikan 

lebih spesifik birokrasi sebagai orang-orang bergaji yang menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan (Hariandja, 1999:35).
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Birokrasi dalam perspektif Weber meletakan efisiensi sebagai norma birokrasi, 

karena itu untuk meningkatkan efisiensi sistem pembagian kerja dalam birokrasi 

dikembangkan melalui spesialisasi kerja yang 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 (legalitas formal). 

Konsep birokrasi sebagaimana yang dicetuskan oleh Weber tersebut dalam 

perkembangnya mendapat begitu banyak kritik maupun dukungan, sehingga 

pengertian birokrasi mempunyai beberapa variasi. Sampai saat ini setidaknya 

konsep modern mengenai birokrasi ada tujuh macam, yaitu Birokrasi sebagai 

Organisasi Rasional, Birokrasi sebagai Inefisiensi Organisasional, Birokrasi 

sebagai Kekuasaan yang dijalankan oleh Pejabat, Birokrasi sebagai Administrasi 

Negara (Publik), Birokrasi sebagai Administrasi yang dijalankan oleh Pejabat, 

Birokrasi sebagai sebuah Organisasi dan Birokrasi sebagai Masyarakat Modern. 

Deskripsi mengenai konsepsi birokrasi modern tersebut apabila dikelompokkan 

setidaknya akan menjadi tiga ketegori, yaitu:
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“…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, 2003:35).

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 (Moeljarto, 2000:43). 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 (Weber dalam Santoso, 2003).

Sementara 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.
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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 (Almond and Powell dalam Santoso, 2003). 

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 (Nawawi, 

2004:15).

Dari 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. Dengan kata lain 

bahwa birokrasi adalah pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dan 

ketertiban dalam mewujudkan kerja sama sejumlah orang yang bermaksud 

mencapai tujuannya. 

Dalam penelitian ini, 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. 
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D. Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut ketentuan umum pasal 1 Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala 

Daerah beserta Perangkat Daerah. Sedangkan pengertian Daerah Otonom yang 

selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masayarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dibandingkan dengan perspektif lama (menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah), maka dalam undang-

undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah yang baru, Daerah memiliki 

“kewenangan” untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Materi ini 

mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan fundamental dalam hal 

mengenai pengaturan Otonomi Daerah.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal  

memiliki dimensi desentralisasi politik (devolusi). Sedangkan dalam perspektif 

lama, otonomi daerah dipandang sebagai penyelenggaraan rumah tangga daerah 

dari akibat adanya “penyerahan urusan” oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. 

Perspektif ini desentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah lebih bersifat 

desentralisasi administratif (dekonsentrasi). Pengertian desentralisasi dan otonomi 

daerah sebenarnya mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah otonomi lebih 

cenderung pada political aspect, sedangakn desentralisasi lebih cenderung pada 

administratif aspek (Yudoyono, 2001:43). 
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Sedangkan dalam perspektif yang lain dan lebih lengkap, pengertian desentralisasi 

dapat dibedakan kedalam empat kategori, yakni: 

1. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam 

administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah, 

2. Delegasi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional 

atau organisasi fungsional di luar birokrasi Pemerintah Pusat, 

3. Devolusi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat-

tingkat sub nasional dari Pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi 

tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut, dalam 

perkataan lain mereka mempunyai wewenang untuk membuat keputusan di 

bidang ini; devolusi memiliki konotasi bahwa kekuasaan adalah berasal dari 

alam pemilihan yang bertentangan dengan alam birokrasi (Yudoyono, 

2001:17), 

4. Penyerahan Kepada Organisasi Non Pemerintah, yaitu privatisasi 

(penswastaan) fungsi-fungsi publik (Rondinelli dalam Yudoyono, 2001;35). 

Masih menurut undang-undang yang sama, maka wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan azas Desentralisasi dibentuk dan 

disusun/dibagi kedalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

yang bersifat otonom, yaitu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Khusus untuk Daerah Provinsi, selain melaksanakan azas Desentralisasi dan azas 

Tugas Pembantuan juga melaksanakan azas Dekonsentrasi. Sedangkan untuk 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom hanya melaksanakan 
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dua azas, yaitu azas Desentralisasi dan azas Tugas Pembantuan. Azas 

Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala Wilayah (Gubernur) selaku wakil 

Pemerintah Pusat di Daerah. 

Azas ini dilaksanakan sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur. Sedangkan azas Tugas Pembantuan 

dilaksanakan oleh semua Daerah, baik Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten 

maupun Daerah Kota. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 

kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, 

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban Daerah harus 

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 

menugaskan.

Jabatan Gubernur memiliki fungsi ganda, yaitu pertama, selaku wakil Pemerintah 

Pusat di Daerah maka Gubernur berfungsi sebagai Kepala Wilayah  Administrasi, 

kedua, sebagai Kepala Daerah atau Top Eksekutif Daerah, maka Gubernur 

melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sedangkan 

Jabatan Bupati dan Walikota hanya berfungsi sebagai Top Eksekutif Daerah atau 

Kepala Daerah, jadi Bupati hanya melaksanakan fungsi memimpin 

penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah 

adalah terdiri dari Kepala Daerah selaku Top Eksekutif dan Perangkat Daerah 

selaku unsur pembantu Kepala Daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud 
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dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Kepala 

Daerah (Bupati) dan Perangkat Daerah Kabupaten. Kabupaten dimaksud adalah 

Kota Bandarlampung salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 

Lampung.

E. Birokrasi Dalam Pemerintah Daerah

Mendasari pada uraian terdahulu, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian 

Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah. 

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan lokus dari penelitian ini maka 

pengertian Birokrasi Pemerintah Daerah adalah menunjuk kepada Perangkat 

Daerah yang ada di Kota Bandarlampung.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa birokrasi adalah sebuah 

lembaga/organisasi yang legal rational, dimana dalam birokrasi 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 

dilaksanakannya. Sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang 

berlaku (legalitas formal). Dilihat dari persperktif ini maka Birokrasi pada 

dasarnya adalah sebuah lembaga/organisasi karier (non politik). 
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Karena birokrasi adalah organisasi non politik maka dalam kontek Organisasi 

Pemerintah Daerah, yang disebut Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Perangkat 

Daerah, yaitu suatu institusi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah. Dari perspektif ini pula dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah 

adalah bukan bagian dari Birokrasi Pemerintah Daerah, karena Kepala Daerah 

(Bupati) adalah sebuah institusi politik (non karier). Perangkat Daerah terdiri atas 

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 

Kelurahan.

Birokrasi Pemerintah Kota Bandarlampung  adalah institusi dan para pejabat 

pemerintahan dari jenjang paling atas sampai bawah. Dalam hal ini pimpinan 

puncak Birokrasi Pemerintah Kota adalah Sekretaris Kota/Sekretaris Daerah. 

Meskipun Sekretaris Daerah/Kota harus bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah (Walikota) sebagai Pejabat politik. Sekretaris Kota mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif

kepada seluruh Perangkat Kotamadya. 

F. Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Struktur organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-

mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan 

diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang 

menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam 

suatu organisasi. (Handoko, 2005:45). 
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Struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai 

tugas yang ada dalam organisasi. Proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan 

pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama desain 

organisasi. (Gitosudarmo, 2007:35). 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 2 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 (Handoko, 2005:17). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan organisasi 

merupakan kegiatan untuk mendesain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan perubahan lingkungan. Kegiatan mendesain Menurut Robbins 

(2004:24) struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa 

melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi 

yang akan diikuti. Oleh karena itu, struktur organisasi sangat penting bagi suatu 

organisasi agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan baik.
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Penyusunan struktur organisasi menurut P. Siagian (2000:17) 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 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 



27

wewenang dan tanggung jawab yang mencerminkan kebijakan 

pimpinan dalam menerapkan pola desentralisasi untuk pengambilan 

keputusan.

Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Albrow (2000:19), bahwa 

keunggulan kompetitif organisasi antara lain ditentukan oleh struktur yang 

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

kaya fungsi”. Hal ini sejalan dengan perspektif Osborne (2000:33), 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, responsive, dan 

efisien. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah adalah sebuah proses redisain atau penataan ulang terhadap tatanan 

Organisasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandarlampung khususnya Perangkat 

Daerah. Karena restrukturisasi merupakan sebuah proses, maka proses 

restrukturisasi birokrasi dilihat dengan indikator sebagai berikut: (1) latar 

belakang atau yang mendasari proses tersebut, (2) bagaimana proses 

restrukturisasi dilaksanakan, (3) siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dan 

kepentingan-kepentingan apa saja yang diakomodasi serta dominan dalam 

formulasinya.
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G. Kompetensi Administrasi

Nisjar (2007:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan 

fungsinya sebagai guru. Diyakini Widodo (2001:27), kompetensi yang diperlukan 

oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun 

pengalaman.

Widiyatnya (1999:229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan, kompentensi berarti suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang 

kuantitatif. Thoha (2005:38) mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a 

knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which 

become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform 

particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, 

kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya.

Miftah Thoha (2005:38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap 

suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan. Syaukani (2002:123) mengemukakan “A competency is composed 

of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of 

those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in 
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employment”. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Robbin (2006:37) menyebut kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas seseorang 

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya 

dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan 

kemampuan fisik adalah kemampuan yang di perlukan untuk melakukan tugas-

tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Rockman

(2002:9) mengatakan kompetensi administrasi adalah karakteristik dasar 

seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam 

suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Kompetensi dikatakan underlying 

characteristic karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan melekat 

pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi berbagai situasi dan jenis 

pekerjaan. 

Dikatakan causally related, karena kompetensi menyebabkan atau memprediksi 

perilaku dan kinerja. Dikatakan criterion-referenced, karena kompetensi itu 

benar-benar memprediksi siapa-siapa saja yang kinerjanya baik atau buruk, 

berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Mardiasmo (2002:151) menjelaskan 

kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang 

harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksankan 
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tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan 

sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. 

Sifat tanggungjawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik 

dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Depdiknas 

(2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Menurut Thoha (2005:230), “kompetensi” adalah kemampuan, kecakapan, 

keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. 

Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara 

bertanggung jawab dan layak.

H. Transparasi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai (BPPN, 2002:18). Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka 

bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang 

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Neal, 

2000:151).
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Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) 

hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan 

jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja 

yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha 

afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun 

aktivitasnya yang relevan.  

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga 

maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena 

pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas 

informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, 

tetapi untuk menyebarluaskan keputusankeputusan yang penting kepada 

masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media 

juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan 

untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang 

relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku 

menyimpang dari para aparat birokrasi.

Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, 

bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. 

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari 

masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan 

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria 

yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka 

berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.
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I. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya 

sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengertian 

efisiensi menurut Dwiyanto (2002:3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran 

dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang 

direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya”. 

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Hariandja (1999:233-4) yang mengutip 

pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik 

antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-

sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 

dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa 

yang telah diselesaikan”.

J. Konsep Good Governance

Sejak awal 1990-an, Good Governance telah menjadi kredo baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa 

perbedaan penekanan, walaupun terdapat persamaan fokus dan ide utamanya. 

UNDP, misalnya, memberikan penekanan khusus pada pembangunan manusia 

yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan  transformasi administrasi 

publik (Nisjar, 2007). 

Sementara itu, Bank Dunia lebih memberikan perhatian pada pendayagunaan 

sumber daya sosial dan ekonomi bagi pembangunan. Sedangkan Organisation for 

Economic Cooperation dan Development (OECD) menekankan pada penghargaan 
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hak-hak asasi manusia, demokrasi dan legitimasi pemerintah. Secara konseptual, 

Good Governance oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, 

ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada 

berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, Good 

Governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, 

transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan 

penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama Good Governance adalah 

bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai 

persoalan publik. 

Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (check and balance) perlu ditegakkan 

sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah 

satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, 

struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, 

tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya. Di 

kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good Governance

dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah 

pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. 

Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di 

dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya. 

Dalam konteks itu, absennya akuntabilitas sangat menonjol dan menjadi satu 

karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu.

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai sebuah konsep 

sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, namun pada tataran realitas khususnya di 
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Indonesia hal ini merupakan barang baru yang langka dan mungkin hanya sebagai 

sebuah utopia. Konsep governance didefinisikan sebagai praktik penyelenggaraan 

kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan 

pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. (Pinto 

dalam Nisjar, 2007:21). 

Secara sederhana Good Governance  dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang 

baik, sedangkan World Bank  mendefinisikannya sebagai suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan dispilin anggaran serta penciptaan legal and political framework

bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002). 

Good Governance dapat diartikan pula sebagai hubungan yang sinergis dan 

konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) (UNDP dalam 

AKIP LAN, 2001). Dalam Good Governance terdapat empat unsur, yaitu 

akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan 

(openness), dan aturan hukum (rule of law) (Bhatta dalam Widodo, 2001:17).

Good Governance mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-nilai yang 

menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan 
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tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (LAN dalam Widodo, 2001:19). 

Pengertian pertama mengandung aspek politik dalam rangka demokratisasi dalam 

pencapaian tujuan nasional, sedangkan pengertian kedua mengandung aspek 

administrative dari fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional yang 

efektif dan efisien.

Ditinjau dari aspek pemerintahan (government), Good Governance dapat dilihat 

melalui aspek-aspek:

1. Hukum/kebijakan. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan 

sosial, politik dan ekonomi.

2. Administrative competence and transparency. Kemampuan membuat 

perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan 

melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model 

administrative, keterbukaan informasi.

3. Desentralisai. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam departemen.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, 

peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, 

deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi 

makro (Nisjar, 2007:26).

Sesuai dengan paparan di atas, maka dalam penelitian ini konsepsi Good 

Governance akan dilihat dari aspek pemerintahan (government). Dari 4 (empat) 

aspek pemerintahan dari Good Governance maka dalam kaitannya dengan 

restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, aspek 
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pemerintahan dari Good Governance hanya akan difokuskan pada aspek kedua, 

yaitu kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip 

di dalamnya. Bertolak dari prinsipprinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja 

suatu pemerintahan. 

Mardiasmo (2002:17) mengemukakan 9 karekteristik prinsip-prinsip Good 

Governance yang saling mengait sebagai berikut: 

1. Partisipasi (Participation), setiap warga mempunyai hak suara dalam 

pembuatan keputusan; 

2. Taat Hukum (Rule of Law), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu; 

3. Transparansi (Transparancy), kebebasan informasi untuk dipahami dan 

dimonitor; 

4. Responsif (Responsiveness), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap 

stakeholdersnya dan responsif terhadap aspirasi masyarakat; 

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), menjadi perantara 

terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi 

kepentingan bersama; 

6. Kesetaraan (Equity), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam 

meningkatkan kesejahteraan; 

7. Efektif dan Efisien (Effectiveness and Efficiency), proses dan lembaga 

menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan 

sumber-sumber sebaik mungkin; 
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8. Akuntabilitas (Accountability), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung 

jawab kepada publik dan lembaga stakeholders; 

9. Visi Stratejik (Strategic Vision), pemimpin dan publik mempunyai perspektif 

Good Governance yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang 

diperlukan untuk pembangunan.

Dalam modul Membangun Kepemerintahan yang Baik, bahan ajar Diklatpim 

Tingkat III edisi 2001 halaman 63 dirumuskan pengertian Good Governance 

adalah: Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektif, 

efisien, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

K. Hubungan Restrukturisasi Birokrasi dan Penerapan Prinsip-prinsip 
Good Governance

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 resosis yang relatif berlebih apabila 

dibandingkan dengan yang dimiliki oleh masyarakat. 

Struktur birokrasi dibangun 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 
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ketidakberdayaan masyarakat juga akhirnya membuat masyarakat sangat 

tergantung dengan birokrasi. 

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.

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 dari praktek penyelenggaraan pemerintah masa lalu. 

Dengan diimplementasikannya paket peraturan otonomi daerah yang baru, maka 

Pemerintah Daerah salah satunya harus melakukan restrukturisasi terhadap 

birokrasinya. Keharusan Pemerintah Daerah untuk melakukan restrukturisasi 
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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.

Restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka 

pengembangan Good Governace 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 resosis, 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 resosis yang selama ini dipakai untuk birokrasi bisa 

digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan berdayanya masyarakat 

maka akan ada keseimbangan peran dari semua unsur penopang Good 

Governance. Adanya keseimbangan peran antar unsur penopang Good 

Governance akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
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Sesuai dengan aspek pemerintahan dari Good Governance sebagai mana yang 

diuraikan terdahulu, maka tampilan Birokrasi Pemerintah Daerah yang 

akomodatif terhadap pengembangan “Good Governance“ hanya mungkin tercipta 

jika birokrasi tersebut telah mampu merubah dirinya menjadi sebuah organisasi 

yang dapat meningkatkan kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi 

dalam diri birokrasi itu sendiri. Tampilan birokrasi yang demikian akan mampu 

banyak mengurangi penggunaan resources yang selama ini dipergunakannya. 

Sehingga resosis yang selama ini digunakan oleh birokrasi bisa transfer untuk 

peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

Kompetensi administrasi dari Birokrasi Pemerintah Daerah akan memungkinkan 

organisasi tersebut memiliki kompetensi lembaga dan kompetensi personil. 

Kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan/memutuskan sesuatu (Mardiasmo, 2002:72). Kompetensi 

individu/personil pendekatan ini menitikberatkan pada keunggulan seseorang 

khususnya dilihat dari knowledge dan skillnya (Widiyatnya, 1999:13). 

Sesuai dengan perspektif diatas, maka 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. 
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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) karena dengan 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 adanya duplikasi antar organisasi mensyaratkan dibangunnya sebuah 

organisasi birokrasi yang ramping. Dengan bangunan organisasi birokrasi yang 

demikian maka resosis 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 resosis untuk keperluan birokrasi akan mengalami pengecilan, 

karena profesionalisme birokrat dapat diwujudkan. Kemampuan personil dalam 

menjalakan tugas dengan baik (wujud dari profesionalisme) akan mengurangi 

penggunaan biaya-biaya yang tidak semestinya.

Berdasarkan perspektif di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud 

Kompetensi Administrasi, yaitu yang meliputi kompetensi lembaga dan 
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kompetensi individu adalah kemampuan dan karekteristik organisasi dan personil  

dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Konsep ini akan dilihat dengan 

indikator sebagai berikut: kesesuaian antara misi organisasi dengan tugas pokok 

dan fungsi organisasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi antar organisasi, 

persyaratan rekruitmen pegawai pada suatu organisasi, persyaratan promosi 

pegawai pada jabatan tertentu di organisasi.

Transparansi memungkinkan masyarakat dapat mengontrol birokrasi dalam 

menjalankan aktivitasnya. Adanya kontrol yang ketat dari masyarakat inilah yang 

menyebabkan birokrasi tidak lagi bisa seenaknya menggunakan resosis yang ada. 

Dengan demikian maka resosis yang digunakan birokrasi khususnya untuk 

kepentingan subjektif birokrat dapat dikendalikan menuju kearah yang semakin 

mengecil. 

Menurut Neal (2000:32) Transparency is a characteristic of those policies that 

are easily  understood, where information about the policies is available, where 

accountability is clear, and where citizens know what role they play in policy 

implementation. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa transparansi 

mengandung makna, dimana kebijakan memiliki karakteristik yang mudah 

dipahami, informasi tentang kebijakan mudah diperoleh, akuntabiltasnya jelas, 

dan masyarakat mengetahui aturan main dalam implementasi kebijakan. Aspek 

transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan 

implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan 

pemerintah (Widodo, 2001:33). 



43

Sesuai dengan perspektif di atas, maka dalam penelitian ini dan sesuai dengan 

kontek restrukturisasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pada jajaran 

organisasi Pemerintah Daerah maka secara lebih spesifik Transparansi diartikan 

sebagai keterbukaan yang dimiliki oleh organisasi dalam implementasi kebijakan 

publik, dimana rakyat secara leluasa dapat memperoleh informasi dan mengetahui 

secara jelas tentang proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Konsep Transparansi atau keterbukaan organisasi yang ada di jajaran birokrasi 

Pemerintah Daerah dari hasil proses restrukturisasi birokrasi, akan dilihat dengan 

indikator sebagai berikut: kewajiban untuk terbuka yang ada dalam tugas pokok 

dan fungsi organisasi dan implementasi dari kewajiban untuk terbuka yang 

dimiliki oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan efisiensi dimaksudkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang 

dilaksanakan Pemerintah Daerah harus mampu menghasilkan sebuah organisasi 

birokrasi yang lebih sederhana, ramping namun kaya fungsi sehingga aspek 

efisiensi khususnya dalam penggunaan dana publik untuk keperluan birokrasi 

menjadi  lebih baik (efisien). 

Mengenai pentingnya penyederhanaan lembaga dan efisiensi dalam kerangka 

Good Governance Nisjar dalam Widodo (2001:22) menyebutkan bahwa 

penerapan prinsip-prinsip “Good Governace”, pemerintah harus … menciptakan 

struktur kelembagaan bagi berkembangnya partisipasi masyarakat, … dengan 

demikian perlu ada perampingan birokrasi atau corak pemerintah. Karena 

birokrasi adalah lembaga implementasi kebijakan publik maka dalam kegiatan 
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pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara efisien (Widodo, 2001:23). 

Efisiensi merupakan penggunaan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya 

yang semurah-murahnya dalam memberikan pelayanan (Dwiyanto dkk, 2002:19). 

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilihat dari dua dimensi 

yaitu dimensi biaya/dana dan dimensi waktu. 

Dalam penelitian ini dan kaitannya dengan restrukturisasi birokrasi khususnya 

pembentukan organisasi-organisasi di jajaran birokrasi Pemerintah Daerah maka 

efisiensi akan dilihat dari efisiensi penggunaan dana publik (APBD) untuk 

keperluan birokrasi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Konsep  ini  akan  

dilihat  dengan  indikator  sebagai  berikut: kemampuan melakukan 

penyederhanaan Organisasi Birokrasi, meliputi jenis organisasi, jumlah organisasi 

dan eselonisasi organisasi, Distribusi alokasi anggaran (APBD) untuk keperluan 

penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dan untuk keperluan publik 

(masyarakat) serta kemampuan melakukan perubahan/perbaikan pelayanan 

kepada masyarakat.

L. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
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