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ABSTRAK

KOORDINASI PEMKOT DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN

PELAYANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DISBERTAM)

Dan PT PLN (Persero) Dalam Pengelolaan Lampu Jalantahun 2015)

Oleh
Alli Firdaus

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluar kan anggaran melebihi
dana yang di tetapkan dalam pembayaran tagihan listrik lampu jalan sejak bulan
Agustus 2015 hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah
lampu jalan yang tidak memiliki izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Bandar Lampung. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung telah
berkoordinas idengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar Lampung dalam
pengelolaan lampu jalan umum akan tetapi, dalam penyelenggarannya belum
terdapat Peraturan Daerah yang secara resmi mengatur hal tersebut sehingga
penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi masih belum terarah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai koordinasi antara Dinas
Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar Lampung
dalam pengelolaan lampu jalan umum.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara,
dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pengolahan data dengan cara
seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Fokus penelitian dalam
penelitian ini bersifat tentative dengan melihat indicator keberhasilan dalam
koordinasi dan kendala dalam pengelolaan lampu jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh kedua
instansi belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari kurangnya kesadaran
akan penting nya koordinasi, tidak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam
peraturan seperti MoU, dan feedback yang dirasakan belum maksimal. Simpulan
penelitian, ada nya masalah koordinasi dalam pengelolaan lampu jalan antara
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar
Lampung. Saran penelitian, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus segera
membuat Peraturan Daerah mengenai koordinasi antara kedua instansi tersebut.

Kata kunci   : Koordinasi, PengelolaanLampu Jalan Umum



ABSTRACT

COORDINATION OF LOCAL GOVERNMENT AND THE STATE
OWNED ENTERPRISES (SOEs) BANDAR LAMPUNG TO

PROVIDE SERVICES IN BANDAR LAMPUNG
(Case study of the Department of Hygiene and Gardening (DISBERTAM)

And PT PLN (Persero) in Lampung Management Street 2015)

By
Alli Firdaus

Bandar Lampung City Government issued a budget exceeded the funds
specified in the payment of electricity bills street lights from August 2015 until
now. This is caused by the increasing number of street lights that do not have the
permission of Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung. Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung has coordinated with PT. PLN
(Persero) Bandar Lampung in the management of public street lights but, in
implementation there has been no official regional regulations regulate it so that
the establishment of an agreement by each party to coordinate still not focused.
Therefore, it is necessary to study the coordination between the Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Bandar Lampung and with PT. PLN (Persero) Bandar
Lampung in the management of public street lights.

This study uses the type of qualitative research with descriptive methods.
The technique of collecting data using interviews, documentation and observation
while data processing techniques by means of data selection, data classification,
and compilation of data. The focus of this research is tentative by looking
indicators of success in coordination and constraints in the management of street
lights.

The results showed that the coordination carried out by the two institutions
did not run well, it is seen from the lack of awareness of the importance of
coordination, absence of an agreement set forth in the regulations such as the
MoU, and the feedback is felt not maximized. Conclusion of research, the
problem of coordination in the management of street lights between the Dinas
Kebersihan dan Pertamanan and with PT. PLN (Persero) Bandar Lampung.
Suggestions Research, Government of Bandar Lampung must immediately make
a Local Regulation regarding the coordination between the two agencies.

Keywords: Coordination, Management of Public Street Lamps
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi merupakan sebuah wadah kerjasama kelompok orang untuk mencapai

tujuan tetentu, dalam organisasi apapun pasti memiliki 2 macam kegiatan yaitu :

(1) kegiatan pokok (kegiatan substantif) dan (2) kegiatan penunjang. Bidang

kegiatan pokok sudah diketahui dari nama organisasinya, misalnya : Departemen

penerangan : kegiatan dibidang penerangan, Dinas Sosial : kegiatan dibidang

pekerjaan sosial. Kegiatan penunjang sendiri memiliki fungsi untuk memperlancar

jalannya kegiatan pokok, misalnya : kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan

perlengkapan, tata usaha, dan sebagainya.

Namun, banyak sekali kejadian bahwa setelah organisasi itu dibentuk, diisi

dengan tenaga-tenaga yang akan melakukan kegiatan dalam organisasi, kemudian

tidak dapat berjalan dengan lancarbahkan akhirnya tujuan organisasi yang sudah

ditentukan itu tidak tercapai. Ini berarti organisasi tersebut mengalami penyakit.

Seperti : (1) tujuan memang telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara

terperinci dengan jelas, (2) pembagiaan tugasnya tidak adil, tidak merata, tidak

tuntas dan tidak jelas batasan-batasannya, (3) tidak ada kerjasama antar unit dan

antar tugas, (4) kurangnya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan.
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Untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit dalam organisasi tersebut, kiranya

perlu sebuah manajemen yang baik dengan manager yang berkompeten. Karena

pada dasarnya manajemen merupakan kegiatan seorang pemimpin yang

menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari

organisasi itu sendiri. Maka dengan manajemen dan manager yang baik

diharapkan tujuan dapat dicapai dengan efisien. Fungsi manajemen pada

hakikatnya merupakan tugas yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi

apapun. seperti bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pada organisasi. Lalu rencana yang telah berjalan dengan lancar

pimpinan harus memikirkan pengembangan kegiatan organisasi beserta

manajemennya.

Luther Gulick dalam ibnu (1994;61) menjelaskan beberapa fungsi manajemen

meliputi :

1. Perencanaan (Planning)

2. Pengorganisasian (Organizing)

3. Penyiapan tenaga (Staffing)

4. Pengarahan (Directing)

5. Koordinasi (Coordinating)

6. Pengendalian (Controling)

Pada fungsi-fungsi manajemen diatas pasti memiliki masalah yang timbul

sehingga menyebabkan fungsi itu tidak berjalan dengan baik. Dari beberapa

fungsi manajemen ada fungsi yang sangat rentang terjadinya permasalahan yaitu

Koordinasi (Coordinating) karena koordinasi merupakan tugas dari seorang
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pemimpin yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat

selaras dan anggota atau organisasi lainnya dapat bekerjasama dengan baik

sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien.

Dengan demikian, maka pengkoordinasian merupakan aktivitas dan fungsi

manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang

selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi secara

menyeluruh. Fungsi koordinasi sangat rentang masalah karena koordinasi

melibatkan 2 organisasi atau lebih yang duduk bersama sehingga pengambilan

keputusan, tugas-tugas, dan kegiatan dilakukan secara bekerjasama. Jika

koordinasi tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi kekacauan, tumpang

tindih atau kekosongan kerja.

Kebutuhan akan adanya koordinasi timbul apabila organisasi bertambah besar,

berkembang pesat dan kegiatan-kegiatannya bertambah kompleks. Seperti

contohnya pada instansi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung,yaitu Dinas

Kebersihan Dan Pertamanan (DISBERTAM). Dilihat dari namanya tentu kita

dapat mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan mengenai kebersihan dan

pertamanan. Namun Dinas ini melakukan kegiatan dalam pengelolaan jalan di

Kota Bandar Lampung sesuai surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor

19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan

dan Keindahan Kota Bandar Lampung dimana dalam pelaksanaannya tugas

pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertamanan,

penghijauan, penerangan jalan. Dalam hal ini DISBERTAM tidak mungkin untuk

menjalankan kegiatan pengelolaan lampu dengan sendirinya. Oleh karena itu
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dinas ini melakukan pengkoordinasian atau kerjasama dengan PT PLN (persero)

guna pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan pengelolaan lampu jalan, perlu dilakukan dengan perencanaan

yang baik. Sehingga dalam pengelolaannya lampu penerangan jalan umum

tersebut menghasilkan efisiensi yang tinggi, memiliki hitungan yang pas,

menghasilkan penerangan yang maksimal dengan biaya operasianal yang murah.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya saling

kerjasama antar instansi yang terkait tanggung jawab mengelola penerangan

lampu jalan umum tersebut.

Lampu jalan merupakan salah satu penunjang infrastuktur jalan disaat malam hari,

karena lampu jalan ini dapat membantu para pengendara uuntuk lebih nyaman

dalam berkendara di malam hari. Sama hal nya seperti jalan rusak. Jalan rusak

tentunya akan membuat para pengendara  kurang nyaman saat melintasi jalan

tersebut, tidak kalah nyamannya jika pada malam hari terdapat penerangan jalan

yang membantu para pengendara jalan untuk melintasi jalan tersebut. Disamping

itu dengan dipasangnya lampu jalan akan mengurangi tindak kekerasan dimalam

hari.Oleh sebab itu maka sangat penting lah di pasang lampu penerangan jalan.

Selain itu dengan adanya penerangan lampu jalan akan menambah keindahan

kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008,

Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan lampu penerangan jalan umum,lampu hias dan
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dekorasi kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud

PERWALI diatas, maka DISBERTAM mempunyai fungsi : 1) membuat

perencanaan dan evaluasi tentang bidang Lampu Penerangan Jalan Umum, lampu

hias dan dekorasi  2) melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan

terhadap penerangan lampu jalan umum, lampu hias dan dekorasi kota 3)

melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang

tugasnya  4) menyiapkan data sebagai bahan perencanaan Kepala Dinas lebih

lanjut.

Dari PERWALI diatas maka telah jelas sekali bahwa Dinas Kebersihan dan

Pertamanan memiliki fungsi sebagai pengelola lampu jalan. Terkait dengan

koordinasi, DISBERTAM telah melakukan koordinasi dengan PT PLN rayon

Tanjung Karang, Teluk Betung dan Way Halim agar dapat memudahkan

DISBERTAM dalam mengelola lampu penerangan jalan. Sehingga Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dapat menjalankan tugasnya dengan efisien melalui

fungsi-fungsi dari koordinasi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan koordinasi antara

DISBERTAM dan PT PLN antara lain :

a) Menentukan titik lampu yang akan di pasang pada tiap jalan

b) Melakukan perawatan lampu jalan

c) Melakukan pengawasan agar tidak terjadi overloud daya

d) Menentukan daya yang akan di gunakan untuk penerangan lampu jalan

e) Memberikan sosialisasi tentang bahayanya melakukan pemasangan lampu

jalan secara ilegal
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Koordinasi itu dilakukan agar tertatanya pemasangan lampu jalan umum.

Sehingga keamanan dan ketertiban akan terlaksana dengan baik dan

meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat banyak akan cepat

terpenuhi dengan tidak menggunakan biaya yang besar karena sebelumnya telah

dilakukan koordinasi yang baik antara kedua instansi ini.

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung

tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar

ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada

dasarnya koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Maka  dari itu sebelum

koordinasi ini berjalan dengan baik maka haruslah ada informasi yang lengkap

antara kedua pihak agak pekerjaan yang akan dilakukan dapat terkordinasi dengan

efektif. Namun, terdapat masalah antara DISBERTAM dan PT PLN terkait

koordinasi mereka dalam pemasangan lampu jalan (PPJ). Seperti halnya yang

telah terposting dalam media online republikka.co.id,BandarLampung mengenai

kasus pembengkakan jumlah lampu penerangan jalan yang DISBERTAM Kota

Bandar Lampung hanya memiliki 9.463 buah tetapi terdapat 14.723 buah setelah

pendataan ulang. Sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM)

Kota Bandar Lampung, harus menombok anggarannya hanya membayar tagihan

listrik lampu penerangan jalan (PPJ) yang mencapai dua miliar rupiah per bulan.

Padahal, instansi hanya memiliki lampu jalan sebanyak 9.463 buah dari 14.723

buah lampu, sedangkan tidak resmi atau liar ada Rp 5.260 buah. Banyaknya

lampu jalan liar yang terpasang di tiang-tiang listrik milik PT PLN ini,

menimbulkan jumlah tagihan listrik lampu jalan yang mencapai Rp 2 miliar per

bulan
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Sedangkan sesuai data dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh

DISBERTAM dengan PT. PLN rayon Teluk Betung, Tanjung Karang dan Way

Halim terkait jumlah lampu jalan pada tanggal 02-06-2014 maka :

Rayon PLN

Data Lampu
Tanjung Karang Teluk Betung Way Halim

Jumlah lampu
resmi

11.800 3.900 3.100

Jumlah lampu
ilegal

10.400 5.200 10.400

Jumlah lampu 22.200 9.100 13.500
(sumber;Berita Acara Pemeriksaan traffict light, 02-06-2014)

Dari data yang dilakukan oleh DISBERTAM dan PT. PLN maka jumlah

keseluruhan lampu yang ada sebanyak 45.800 buah titik lampu dengan 26.000

jumlah titik lampu ilegal sehingga PEMKOT harus membayar tagihan rekening

pada bulan agustus 2015 sejumlah :Rp. 3.948,513,455,- dengan daftar rincian

sebagai berikut:

1. PJU Rayon Karang Rp. 2,197,998,908,-

2. PJU Rayon Teluk Betung Rp 704,059,047,-

3. PJU Way Halim Rp 1,046,455,500,-

Terjadinya pembengkakan jumlah lampu secara terus-menerus akan

membebankan DISBERTAM, karena semua dana hanya tersedot untuk membayar

tagihan listrik kepada PLN. Sementara masih banyak tugas-tugas dinas ini yang

masi belum terselesaikan.

Pembengkakan lampu jalan terjadi akibat kurang puasnya masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan oleh DISBERTAM dan PT PLN dalam penerangan

lampu jalan sehingga masyarakat melakukan inisiatif untuk menyambuung kabel
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listrik milik PLN untuk menerangi area jalan mereka. Disamping itu peneliti

menduga terdapat masalah dari sisi sosialisasi terhadap  masyarakat. Sosialisasi

tentang prosedur pemasangan listrik kurang memadai, karena pada

dasarnyasosialisasi bertujuan agar masyarakat sadar akan bahaya melakukan

pemasangan lampu jalan secara ilegal kareana tidak ber standar internasional

(SNI) sehingga akan menimbulkan konsleting listrik.

Fenomena ini dikatakan sebagai masalah koordinasi karena pada salah satu

kegiatan koordinasi mengenai sosialisasi kepada masyarakat kedua instansi ini

masih belum bisa membuat masyarakat untuk mengikuti apa yang telah di

sosialisasikan kepada masyarakat.Sehingga ada satu pihak yang dirugikan yaitu

DISBERTAM karena harus membayar tagihan lampu jalan ilegal. Koordinasi

yang baik akan mempunyai efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka

koordinasi memberikan sumbangan guna tercapainya efisiensi terhadap

pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar Lampung.

Berangkat dari permasalahan jumlah lampu jalan yang mengalami pembengkakan

sehingga berimbas kepada pembengkakan anggaran yang didasari dari kegiatan

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT.

PLN maka peneliti ingin lebih mendalami tentang koordinasi yang dilakukan oleh

kedua instansi ini. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti : “Koordinasi Dinas

Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM) dan PT PLN (Persero) Kota

Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Lampu Jalan  Di Kota Bandar

Lampung Tahun 2015”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan

masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan DISBERTAM dan PT PLN dalam

pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar Lampung ?

2. Kendala-kendala dalam kordinasi pengelolaan lampu jalan di kota Bandar

Lanpung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan peneliti adalah:

1. Mendiskripsikan koordinasi pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar

Lampung

2. Mendiskripsikan mengenai kendala-kendala kordinasi dalam pengelolaan

lampu jalan di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran

dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara,

terutama dalam ranah peng- koordinasin Dinas Kota Bandar Lampung dengan

PLN

2. Secara praktis dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir

kuliah untuk mencapai gelar sarjana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang manajemen

1. Definisi Manajemen

Manajemen merupakan suatu yang universal di dalam dunia industri modern. Tiap

organisasi memerlukan pengambilan keputusan, pengkoordinasian, aktivitas,

penanganan manusia, evaluasi prestasi yang terarah kepada sasaran kelompok.

Sifat khusus yang utama manajemen adalah integrasi dan penerapan ilmu serta

pendekatan analitis yang dikembangkan oleh banyak disiplin. Tugas manajer

adalah mencari keseimbangan antara pendekatan-pendekatan spesial ini dan

menerapkan konsep-konsep yang tegas dalam situasi khusus untuk dilaksanakan.

Manajer harus mengarahkan diri sendiri untuk memecahkan problem dengan

teknik-teknik yang terpola pada situasi tertentu.

Manajemen menurut George R.Terry dalam Ibnu (1998:59) adalah proses

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, yang dilakukan

untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dalam Yohannes

(2006:1) manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
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penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa para ahli tersebut manajemen

adalah kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber yang diperlukan

untuk mencapai tujuan organisasinya. Dengan manajemen yang baik, maka

diharapkan tujuan dapat tercapai dengan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada di dalam

proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan

kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen juga pada hakikatnya

merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apa

pun. Mengenai macamnya fungsi manajemen itu sendiri, ada persamaan dan

perbedaan pendapat, namun sebetulnya pendapat-pendapat tersebut saling

melengkapi. Menurut Terry dalam Hasibuan (2009:3) menyebutkan ada empat

fungsi manajemen, yaitu:

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu

hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan

perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai,

dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang

bertanggung jawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian yaitu mengelompokan kegiatan yang diperlukan dengan

menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit
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yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan

antara masing-masing unit tersebut.

c. Actuating (Pengarahan)

Pengarahan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok

sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai

sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh

karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan

penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan

bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan

yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling,

atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan serta tujuan yang dicapai.

Sedangkan menurut Luther Gulick dalam Ibnu (1998:59) fungsi manajemen

terdiri dari:

a. Planning (Perencanaan).

Perencanaan dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala

aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan dimasa

yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada

pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana

melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas

tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.
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b. Organizing (Pengorganisasian).

Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta

mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang

itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat

menjamin pencapaian tujuan.

c. Staffing (Penyusunan).

Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi

yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya,

penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan

melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncakan dan diorganisasikan

secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang

dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat,

membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai

pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia.

d. Directing (Pengarahan).

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan

terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff

yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya

masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.

e. Coordinating (Koordinasi).

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan

lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga
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agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara

para anggota itu sendiri. Koordinasi ini mengajak semua sumber daya

manusia yang tersedia untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah

ditentukan.

f. Reporting (Pelaporan).

Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan

pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat

mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat

vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat

dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang

merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Fungsi ini

umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatusahaan. Hasil catatan ini

akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa telah, sedang

dan akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan. Fungsi recording and

reporting ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan

efesien.

g. Budgeting (Pembuatan Anggaran).

Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi

melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN

maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal

dan kedua sebagai suatu mekanisme.
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h. Controlling (Pengawasan).

Proses pengawasan mencatat perkembangan kearah tujuan dan

memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat

pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat.

Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana,

kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih

baik.

Dari beberapa pendapat diatas tentang fungsi manajemen, peneliti lebih cenderung

memakai fungsi manajemen menurut Luther Gulick untuk menjawab bahwa

koordinasi dalam organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya koordinasi

dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang efektif

dan efisien serta tidak adanya kerjasama yang baik dalam suatu organisasi.

B. Tinjauan Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Usman (2013:488) adalah proses

mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan

pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi merupakan bagian terpenting di

antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling

bergantung. Dimana semakin banyak pekerjaan individu-individu atau unit-unit

yang berlainan tapi erat hubungannya sehingga kemungkinan besar terjadi

masalah-masalah koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar
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mendapatkan kesepakatan. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang

koordinasi.

Menurut Ndraha dalam Kybernology (2011:291) :

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara

mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapain

suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak

merusak keberhasilan yang lain.

Handayaningrat dalam Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1985:

88) memberikan pengertian tentang koordinasi. Koordinasi adalah usaha

penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu

dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat

memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoeh hasil secara

keseluruhan.

Sedangkan Wursanto dalam Dasar-Dasar Organisasi mengatakan: Koordinasi

adalah kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara terarah dan teratur

untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha mencapai tujuan

organisasi (Wursanto, 2003: 251).

Melihat dari beberapa ahli yang menyebutkan pengertian kordinasi sebelumnya,

maka koordinasi merupakan hal yang penting karena koordinasi adalah proses

mempersatukan atau menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan
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tugas bagian lain agar kesimpangsiuran tidak terjadi. Dengan kurangnya

koordinasi dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.

2. Ciri-Ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayaningrat (1985:89), yaitu:

a. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh

karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering

dicampur-adukkan dengan kata kooperasi yang sebenarnya mempunyai arti

yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan

koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka

kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu

pelaksanaan koordinasi.

b. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan

pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga

tujuan dapat tercapai dengan baik.

c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah

konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu,

maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi

menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih,

kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang

sempurnanya koordinasi.

d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi.

Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha
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tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai

hasil.

e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu

pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan

sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

f. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan

sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri, yaitu suatu

proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan

yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

3. Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha (2011:295), yaitu :

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai

dependen suatu organisasi.

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan

interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang

mengikat semua pihak yang bersangkutan.

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di

kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar

keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja

yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.
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4. Manfaat Koordinasi

Organisasi yang melakukan koordinasi akan mendapatkan manfaat (Sutarto,

2002:146-147), yaitu:

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara

satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.

b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa

suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.

c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan

antar satuan organisasi atau antar pejabat.

d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.

e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu

yang memakan waktu lama.

f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau

kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan

pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

h. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk

saling bantu sama lain terutama di antara para pejabat yang ada dalam satuan

organisasi yang sama.

i. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk

saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat

dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi

dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.
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j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar

pejabat.

k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.

l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar para

pejabat.

5. Pentingnya Koordinasi

Handayaningrat (1985:93) mengatakan koordinasi dianggap penting karena:

a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap

organisasi itu. Karena itu maka koordinasi memberikan sumbangan

(kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih

khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara

spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu pemborosan

uang, tenaga dan alat-alat (waste of money , waste of man power, waste of

materials).

b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama

yang berhubungan dengan peran kepemimpinan (leadership). Kalau

kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang

baik. Oleh karena itu, koordinasi menentukan atau mempengaruhi terhadap

keberhasilan daripada kepemimpinan. Misalnya, kalau suatu organisasi tidak

terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda (delay), tidak tepat, atau

terjadi kesalahan-kesalahan (errors are made).

c. Koordinasi mempunyai efek tehadap perkembangan daripada personal

didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam

koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja,
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tetapi harus dikendalikan oleh karena itu, personal harus diperhatikan

pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil

dari kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kkeliruan biasanya yang selalu

disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab dari

pimpinan, yang antara lain kurang mengadakan koordinasi. Dikatakan oleh

Mc. Farlland: ”koordinasi adalah merupakan pekerjaan yang berdasrkan atas

pengalaman, dan juga dapat dilakukan dengan cara latihan (training)”.

6. Mekanisme Koordinasi

Menurut Usman (2013: 493-495) untuk mencapai koordinasi yang efektif harus

menggunakan beberapa pendekatan dan teknik tertentu. Komunikasi adalah kunci

koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan,

penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang

dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya koordinasi

merupakan pemrosesan informasi. Terdapat tiga pendekatan untuk pencapaian

koordinasi yang efektif dan efisien, yaitu:

a. Menggunakan Teknik Manajenen yang Asasi

Masalah-masalah koordinasi yang sederhana sering dipecahkan melalui

penggunaan mekanisme manajerial yang asasi untuk mencapai

pengkoordinasian. Mekanisme koordinasi yang singkat diuraikan sebagai

berikut: (1) Hierarki manajerial. Rangkaian komando organisasi menguraikan

hubungan-hubungan diantara individu-individu dan unit-unit yang diawasi.

Dengan cara demikian akan membantu arus informasi dan pekerjaan diantara

unit-unit. (2) Peraturan dan prosedur. Peraturan dan prosedur suatu organisasi

dibuat untuk menangani kejadian-kejadian sehari-hari sebelum hal-hal
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tersebut terjadi. (3) Rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan mencapai

koordinasi harus menjamin bahwa individu atau unit-unit mengarahkan dan

menggerakkan upaya-upayanya ke arah sasaran yang luas dan sama.

b. Meningkatkan kesanggupan koordinasi

Jika unit lebih banyak dan lebih saling bergantung, maka diperlukan lebih

banyak informasi bagi koordinasi untuk mencapai tujuannya. Dengan

demikian, kesanggupan berkoordinasi juga harus ditingkatkan baik dengan

sistem vertikal maupun horizontal.

c. Mengurangi kebutuhan berkoordinasi Cara mengurangi kebutuhan akan

berkoordinasi antara lain (1) menciptakan sumber-sumber tambahan, yaitu

memberikan fasilitas kepada individu-individu atau unit-unit dalam

memenuhi kebutuhannya dan (2) menciptakan unit-unit bebas, ialah

memberikan kebebasan kepada individu atau unit-unit untuk berkreasi

sehingga tidak perlu lagi berkoordinasi.

Wursanto (2003:254) mengatakan bahwa koordinasi dapat dijalankan dengan

berbagai cara, yaitu:

a. Dengan memanfaatkan saluran/media komunikasi, misalnya:

1) Media elektronik, misalnya interpon, telepon, telek, undangan, faksimil,

adan lain sebagainya, apabila jaraknya saling berjauhan.

2) Media cetak/tertulis, misalnya surat edara, memo atau nota dalam, buku

pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja, buku pedoman peraturan.

3) Media tatap muka, yaitu degan mengadakan pertemuan-pertemuan, baik

pertemuan formal maupun pertemuan informal. Pertemuan formal

misalnya dengan mengadakan rapat kerja, rapat pimpinan, rapat dinas,



23

rapat koordinasi, konferensi. Sedang rapat informal, misalnya pertemuan

pada waktu istirahat atau makan bersama, sedang naik kendaraan bersama

baik pada waktu mau berangkat maupun pada waktu pulang, silahturahmi,

dsb.

a) Dengan mengangkat koordinator.

b) Membuat symbol, tanda-tanda, atau kode-kode tertentu, misalnya

dengan menggunakan bel atau sirine, gong, kentongan, sinar, ucapan

dengan jawaban tertentu.

c) Dengan aba-aba tertentu.

d) Dengan menyanyi bersama.

Sedangkan menurut Sutarto (2002:152-158), caranya antara lain:

a. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat.

b. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang biasanya dinamakan

rapat.

c. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan.

d. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan.

e. Mengangkat koordinator.

f. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja, dan buku

pedoman kumpulan peraturan.

g. Berhubungan melalui alat perhubungan.

h. Membuat tanda-tanda.

i. Membuat simbol.

j. Membuat kode.

k. Menyanyi bersama.
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7. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam (Soekarno dalam

Wursanto, 2003:251-252), yaitu:

a. Koordinasi vertikal, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan

yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-

satuan kerja yang langsung ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Koordinasi interdisciplinary, adalah suatu koordinasi dalam rangka

mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara

unit yang satu dengan unit yang lain, baik secara internal maupun secara

eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.

2) Koordinasi interrelated, adalah koordinasi antar badan, instansi/lembaga

yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai kaitan

secara internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini, jika dilihat dari arahnya, koordinasi yang dijalankan antar

instansi ini termasuk daam koordinasi interrelated karena instansi tersebut

memiliki fungsi yang sama dalam pengelolaan lampu jalan di Bandar Lampung..

Ndraha (2011:295-296) menyebutkan bentuk koordinasi jika dilihat dari sudut

pandang manajemen, yaitu:

a. Koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses

untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana

yang harus berurutan; jika berurutan, bagaimana urutannya. Koordinasi ini

dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen,

kausal, dan sebangsanya.
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b. Koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah.

Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai kerja daerah.

c. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang

berkepentingan atas suatu projek serba guna atau produk bersama tertentu.

d. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang

satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif

berhubungan fungsional.

e. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah

struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni

kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain

secara sukarela.

f. Koordinasi perencanaan, oleh James G. march dan Herbert A. simon (1958)

disebut coordination by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejala

kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja

yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan

interpenden dan independen.

g. Koordinasi masukan-balik, oleh March dan Simon disebut coordination by

feedback, yaitu koordinasi hasil control terhadap system kegiatan unit kerja,

agar dapat dilakukan adjustmrnt, improvement, koreksi, dsb.

8. Karakteristik Koordinasi yang Efektif

Usman (2013: 497) mengatakan hal yang mempengaruhi koordinasi yang efektif

antara lain:

a. Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait.

b. koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif.
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c. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (egosektoral).

d. Tidak terjadi tumpang tindih tugas.

e. Komitmen semua pihak tinggi.

f. Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam system

jaringan koordinasi.

g. Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi.

h. Pelaksanaan tepat waktu.

i. Semua masalah terpecahkan.

j. Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing

stakeholders.

Sedangkan menurut Winardi (2000:1995) hal yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Jenis struktur organisasi yang dipergunakan.

b. Tingkat pengetahuan personal tentang sasaran-sasaran, prosedur, dam

kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang bersangkutan.

c. “kaliber” daripada personal yang melakukan “supervisi”.

d. Hingga tingkat tertentu hal tersebut tergantung pula pada usia kesatuan

organisasi yang beroperasi, bersama-sama dengan tradisi serta kebiasaan-

kebiasaannya.

9. Masalah- Masalah Dalam Koordinasi

Kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi akan terlihat dari gejala-gejala

berikut (Sutarto, 2002:146).

a. Petugas atau satuan-satuan organisasi bertengkar menuntut suatu bidang kerja

atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam
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lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering lalu terjadi kekembaran dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan yang memboroskan tenaga, waktu, dan material.

b. Petugas-petugas atau satuan-satuan organisasi saling melemparkan sesuatu

tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa

sesuatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Pengingkaran tanggung jawab biasanya mengakibatkan adanya kekosongan

tindakan yang semestinya dijalankan.

c. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancer karena suasana

organisasi terasa serba kacau, para petugas Nampak serta ragu dan

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan, ternyata serba salah saling berbenturan atau

bahkan hasil pekerjaan yang satu sering-sering dihapuskan oleh pekerjaan

yang lain tanpa disadari.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan permasalahan koordinasi dapat

diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dihindarkan kemungkinan

timbulnya masalah-masalah, yang apabila tidak dipecahkan akan mengakibatkan

berbagai hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, tumpang tindih,

kekaburan, pemborosan, dan sejenisnya.

10. Indikator Koordinasi

Menurut Ibnu (1994;166) Koordinasi yang baik itu dapat di lihat dari hal-hal

berikut :

a. Terdapat pembagian yang tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi

b. Terbeentuknya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar

dalam organisasi



28

c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang

dalam organisasi; dan

d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan perencanaan,

pembimbingan dan pengendalian

Pendapat lain mengemukakan Dengan memandang koordinasi melalui proses

manajemen menurut Ndraha (2011:289), koordinasi dapat diukur melalui

indikator :

a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.

b. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-in di dalam

setiap job atau task.

c. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Peserta forum koordinasi

haruspejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin

kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan

(koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas kebawah.

d. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus digandakan

(diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).

e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.

f. Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak menaati

kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.

g. Feedback sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Dari kedua pendapat para ahli maka peneliti akan menggunakan indikator Ndraha

karena Ketujuh indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat seperti apa

koordinasi yang berjalan selama ini antara PT PLN Bandar Lampung, Dinas
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Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Kota Bandar Lampung. Dalam

pengelolaan lampu jalan di Bandar Lampung. Koordinasi antara dua instansi

pemerintah tersebut dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tujuh indikator

koordinasi yang memperlancar pencapaian tujuan organisasi.yang diantaranya

adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah pendekatan utama dalam

koordinasi, karena dalam pengaturan ruang dan waktu yang memperlancar

pencapaian tujuan organisasi adalah hubungan antar individu ataupun instansi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.Sementara metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan

fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya di lokasi penelitian.Peneliti

menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan

penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat di

dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan kejadian empiris mengenai

Koordinasi Antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM) dan PT

PLN (Persero) Kota Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Lampu Jalan Di Kota

Bandar Lampung Tahun 2015

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat indikator keberhasilan dalam koordinasi, maka yang akan

menjadi fokus penelitian ini adalah :
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1. Koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM) dan PT PLN

(persero) dalam pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar Lampung yang

meliputi:

a. Bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi informasi yang

dilakukan oleh kedua instansi ini ?

b. Kesadaran akan pentingnya melakukan koordinasi dalam setiap

pekerjaan yang dilakukan antara DISBERTAM dan PT PLN .

c. Bagaimana kompetensi partisipan, kalender pemerintah dalam menjamin

pejabat yang berkompeten dalam mengambil keputusan

d. Kesepakatan dan komitmen dalam menjalankan kegiatan koordinasi.

e. Penetapan kesepakatan oleh pihak DISBERTAM dan PT PLN ketika

berkoordinasi dalam pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Bandar

Lampung

f. Melihat insentif koordinasi dalam pengelolaan lampu jalan

g. Feedback yang dirasakan antara kedua pihak yaitu DISBERTAM dan PT

PLN Kota Bandar Lampung

2. Mencari kendala-kendala apa saja yang terjadi ketika koordinasi antara

DISBERTAM dan PT PLN dalam pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar

Lampung .
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini di tentukan dengan sengaja (purposive)

yaitu

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM) Kota Bandar lampung.

2. PT PLN (persero) Kota Bandar Lampung rayon Rajabasa, Teluk Betung, dan

Way Halim.

3. Warga Kota Bandar Lampung

Lokasi ini dipilih berdasarkan fokus penelitian terhadap kedua instansi tersebut.

Karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota

Bandar Lampung sehingga lokasi yang di pilih adalah Kota Bandar Lampung.

Sedangkan PLN merupakan instansi yang melakukan koordinasi dengan

DISBERTAM secara langsung ada kaitannya dengan instansi tersebut. Warga

bandar lampung sebagai penguat pernyataan dari kedua instansi karena mereka

yang merasakan pelayanan secara langsung.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat

dijadikan sebagai acuan penelitian untuk mengumpulkan data yang akan

dikumpulkan melalui penelitian.Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong

(2013:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Sumber

data adalah suatu sumber-sumber yang dapat menghasilkan data-data yang terkait
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penelitian yang sedang dilaksanakan.Dalam penelitian ini peneliti membagi 2

(dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut ini adalah penjelasan kedua sumber data tersebut:

1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata dan tindakan (informan),serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan

hasil pengumpulan penelitian sendiri selama berada di lokasi penelitian.Data

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik

dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan

peneliti.Data primer yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam

penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan lampu jalan di bandar lampung, yaitu:

Tabel 3.1 daftar informen yang di wawancara.

No Informen Jabatan Tanggal Substansi
1. Basyuni,S.Sos,MM Kabid

penerangan
jalan umum

19 Mei 2016 Koordinasi yang telah
dilakukan
DISBERTAM

2. Herman,ST Manager PLN
rayon Way
Halim

08 Juni 2016 Koordinasi yang telah
dilakukan PLN Rayon
Way Halim

3. Singging Dudiaji,SE Manager PLN
rayon Tanjung
Karang

03 Juni 2016 Koordinasi yang telah
dilakukan PLN Rayon
Tanjung Karang

4. Eky,ST Manager PLN
rayon Teluk
Betung

03 juni 2016 Koordinasi yang
dilakukan PLN Rayon
Tanjung Karang

5. Bahris, Afni, Anggi Warga Kota
Bandar
Lampung

09 Juni 2016 Keadaan yang
dirasakan sebagai
warga terhadap
kegiatan Koordinasi

Sumber:(observasi peneliti,2016)
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis data primer, bukan sebagai unit analisis utama dalam

kegiatan analisis data. Data pendukung berupa peraturan-peraturan

terkaittanggung jawab dalam pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Bandar

Lampung. Adapun dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan selama penelitian

antara lain:

a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan

Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar

Lampung dimana dalam pelaksanaannya tugas pokoknya adalah

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertamanan, penghijauan,

penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum serta melaksanakan

tugas lainnya

b. Surat Edaran yang dibuat DISBERTAM yang berisi prosedur pemasangan

lampu jalan umum di Kota Bandar Lampung.

c. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT

PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL melalui Keputusan GM PT PLN (Persero)

Unit Bisnis SB2JL No. 011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001 membentuk Tim

Pemisahan Wilayah Kerja antara PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL

bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan

pengusahaan kelistrikan Provinsi Lampungdengan Wilayah Kerja Unit Bisnis

Lampung & Bangka Belitung pada 16 Desember 2001
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data.Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,

berbagai sumber, dan berbagai cara.Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data

yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Nasution (2003:113) menyebutkan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas

pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan pengumpulan data primer dengan

jalan mewawancarai informan data yang telah ditetapkan dalam penelitian ini

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan Koordinasi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DISBERTAM) dan PT PLN Bandar Lampung

Dalam Pengelolaan Lampu Jalan di Bandar Lampung. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari

pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Sugiyono (2013:240)
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menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Terkait

dengan penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan antara lain:peraturan-peraturan,

data-data mengenai pengelolaan lampu jalan, prosedur koordinasi antar disbertam

dan PT PLN, dan data-data serta catatan-catatan penting mengenai pelaksanaan

Koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (disbertam) dan PT PLN Bandar

Lampung Dalam Pengelolaan Lampu Jalan di Bandar Lampung..

3. Observasi

Idrus (2009:101) mendefinisikan obervasi atau pengamatan merupakan suatu

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.Pengamatan dapat

dilakukan secara terlibat (partisipatif) yang melibatkan peneliti dalam kegiatan

orang yang menjadi sasaran penelitian ataupun nonpartisipatif dimana peneliti

tidak perlu terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Peneliti melakaukan observasi kasus yang muncul melalui media masa lalu di

bandingkan pada kejadian lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam

pengelolaan lampu jalan di Kota Bandar Lampung

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus

dilakukan adalah tahap pengolahan data.Tahap pengolahan data tersebut meliputi:

1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam

pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan

pokok bahasan penelitian.
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2. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan menurut pokok

bahasan yang telah ditetapkan.

3. Penyusunan data, yaitu menentukan data pada tiap-tiap pokok bahasan

dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah

ditetapkan.

Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis

dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian di

lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai

dengan apa yang menjadi tujuan penelitian dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok

bahasan masing-masing, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.Miles dan

Huberman dalam Idrus (2009:147), mengajukan model analisis data yang

disebutnya model interaktif.Model interakif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Ketiga kegiatan tersebut

merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum

yang disebut analisis.

Ketiga jenis kegiatan menurut Miles dan Huberman tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:
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1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan

yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Batasan yang diberikan

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk

uraian dengan teks naratif,dan foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini

penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian

kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil

penelitian.

Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai

berikut:
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Gambar 3.1.Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:247)

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas).Derajat kepercayaan atau

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang

digunakan.Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan

data.Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Menurut Moleong (2013:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan

keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan,

yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan

membandingkan dengan data yang diperoleh dari dengan sumber

lain.Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode,

Pengumpulan Data

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan

Penyajian Data
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penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi

pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan

metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan

memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan

secara induktif atau secara logika. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan

melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Dinas

Kebersihan dan Pertamanan kota Bandar Lampung dengan PT PLN

Bandar Lampung. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan

membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara dan

dokumentasi di lapangan.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis

dan penafsiran data.Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan

untuk mendukung analisis data. Dengan demikian peneliti memiliki

sumber referensi yang cukup kuat yaitu :

1) Berita acara pemeriksaan jumlah lampu jalan di Kota Bandar

Lampung yang dilakukan pada tanggal (02-06-014) yang dilakukan

oleh PT PLN .
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2) Surat Edaran yang dibuat DISBERTAM tentang pengelolaan lampu

jalan umum di Kota Bandar Lampung

3) Rekaman hasil wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian.

4) Arsip laporan kerja Kepala Bagian Penerangan Lampu Jalan Umum

Kota Bandar Lampung Tahun 2014

5) Buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan

dan tentatif.Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan

diri pada hal-hal tersebut secara rinci dalam penelitian ini peneliti akan

memusatkan kepada proses koordinasi yang dilakukan DISBERTAM dan

PT PLN Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan lampu jalan.

d. Analisis Kasus Negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan

pembanding. Seperti kasus mengenai pembengkakan jumlah lampu jalan

yang di dapat dari media massa lalu di bandingkan dengan hasil

wawancara terhadap dinas terkait untuk membandingkan fenomena yang

ada.
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2. Kebergantungan (Dependability)

Menurut Sugiyono (2013:277) dalam penelitian kualitatif, pengujian

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan

proses penelitian.Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke

lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji

kebergantungannya.Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada,

maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.untuk menguji data

penelitian yang telah didapat oleh peneliti dalam kasus pengelolaan lampu

jalan, maka peneliti akan melampirkan bukti-bukti yang ada sebagai tanda

bukti bahwa data yang di dapat adalah reliabel dengan melampirkan

dokumen dan hasil dokumentasi lapangan di lokasi penelitian.

3. Kepastian (Confirmability)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara

bersamaan.Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah

dilakukan.Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

Peneliti telah melakukan pengumpulan dokumen, data yang telah didapat dari

informen di lokasi dengan menggunakan rekaman wawancara, foto dokumen

sesuai dengan penelitian yang telah ditetapkan untuk menguji kepastian dari

hasil penelitian.
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4. Keteralihan (Transferability)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat

laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat

dipercaya.Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013:277) apabila pembaca

laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu

hasil penelitian yang diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar

keteralihan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar
Lampung

Pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Bandar Lampung ditangani oleh

suatu badan yang disebut DISBERTAM. Dalam perencanaan lampu penerangan

jalan harus memiliki kriteria dalam perencanaan penngelolaan lampu penerangan

jalan. salah satunya dengan mempertimbangkan volume lalu-lintaas baik

kendaraan maupun lingkungan yang besinggungan seperti pejalan kaki, pengayu h

sepeda. dll. Berdasarkan kriteria tersebut lah maka DISBERTAM mempunyai

fungsi dalam pengelolaan lampu penerangan jalan. Karena data keadaan geometri

suatu wilayah terdapat pada DISBERTAM.

Dahulunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bernama

Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) yang merupakan

suatu organisasi yang berada diluar struktur organisasi Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Tanjung KarangTeluk Betung Nomor : 21/JK/1972 Jo SK

Nomor : 25/HK/1973. Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang

Pembentukan Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk

Betung, dimana belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal
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9 ayat 2 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah junto Keputusan Mendagri

Nomor 365 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak

berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985, tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya

daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Dengan adanya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, dimana kewenangan Kepala

Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota

Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar

Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung dimana dalam

pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah

dibidang pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan

pemakaman umum serta melaksanakan tugas lainnya.

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah; dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kota Bandar
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Lampung; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

Sedangkan Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung diatur didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14

Tahun 2008.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung terletak disisi Jalan

Antara Nomor 42, yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Kelapa Tiga,

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Saat ini Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh kepala Dinas, Drs. A. Budiman, PM,

MM. Jumlah pegawai sebanyak 832 orang, yang terdiri dari 266 orang pegawai

negeri sipil, dan 566 orang tenaga kontrak

1. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung mempunyai Visi dan

Misi, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Bandar Lampung yang aman, nyaman, sejahtera,

maju dan modern” maka visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar

Lampung yaitu, Kota Bandar Lampung sebagai Kota Terbersih, tertata dan

terasri. “

b. Misi

Meningkatkan Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota yang optimal dan

mencegah penurunan kualitas lingkungan.



47

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Banndar Lampung

Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan urusan pemerintah

daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan, Penghijauan, Dekorasi Kota dan

Pemakaman Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Penghijauan,

Penerangan Jalan, Dekorasi Kota dan Pemakaman Umum berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

fungsinya

B. Gambaran Umum PT PLN (persero) Kota Bandar Lampung

PLN (Persero) Area KarangKetenagalistrikan di Indonesia pada akhir abad ke 19.

Masa penjajahan Belanda dan Jepang tersebut, Perusahaan Listrik Negara telah

mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Kebutuhan yang semakin kompleks

seolah menjadi tekanan dimana pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat

terus ditingkatkan. Tanggal 28 Desember 1964, Badan Pimpinan Umum

Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan

negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara

(PGN). PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang merupakan kantor pusat di

Lampung beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 05 Bandar
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Lampung, sedangkan PT PLN (Persero) Area Karang yang merupakan cabang

beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 14 Tanjung Karang Bandar

Lampung. PT PLN (Persero) area Karang membawahi daerah usaha meliputi

Kabupaten Lampung Selatan. dan Pesawaran. PT PLN (Persero) Area Karang

dibantu oleh tujuh rayon, dan delapan kantor jaga untuk melayani pelanggan yang

tersebar di kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, yaitu :

1. Rayon Karang

2. Rayon Way Halim

3. Rayon Teluk Betung: Padang Cermin, hanura

4. Rayon Sutami: TanjungSari, Tanjung Bintang

5. Rayon Natar: Karang Anyer, Tegineneng

6. Rayon Sidomulyo: Babatan

7. Rayon Kalianda: Bakauhuni, Palas, Kalianda

PT PLN (Persero) Area Karang sebagai salah satu unit usaha yang mengelola

pengusahaan jasa kelistrikan di Provinsi Lampung sebagai unit bisnis PLN belum

merupakan unit yang profitable karena struktur pelanggan yang dilayani masih

banyak yang lebih bersifat layanan sosial dengan arah pengusahaan yang lebih

bersifat sebagai pemerataan hasil pembangunan. Tantangan lain yang harus

dijawab olehPT PLN (Persero) area Tanjung Karang adalah kontinuitas

penyediaan energi listrik di sub sistem kelistrikan Provinsi Lampung, dimana

ketergantungan pasokan ketenagalistrikan dari pembangkit besar PLTU Bukit

Asam sangantlah besar. Tekat pemerintah tersebut dan semakin beratnya

tantangan dalam menghimpun pendanaan untuk pengembangan usaha itulah yang

membuat tidak ada pilihan lain bagi PT PLN (Persero). Pengusahaan kelistrikan
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secara nasional harus mengedepankan aspek bisnis/komersial (tanpamengabaikan

aspek sosial) sebagai kelangsungan operasi dan pengembangan usaha PLN dapat

di jamin. Masa mendatang sejatinya harus memiliki orientasi penyediaan energi

listrik bagi keperluan masyarakat Provinsi Lampung yang menjadi prioritas.

Komitmen PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang juga mengemban misi sosial

untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya disektor

listrik pedesaan. Diharapkan pemakaian energi listrik dipedesaan dapat

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

1. Visi Misi PT PLN (Persero) Area Karang

a. Visi

PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang memiliki visi, yaitu diakui

sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan

terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b. Misi

Misi dari PT PLN (Persero) areaTanjung Karang adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,

berorientasi kepada kepuasan pelanggan, angguta perusahaan dan

pemegang saham.

2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat.

3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan

ekonomi.

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi PT PLN (Persero) Area Karang

Fungsi dan tugas pokok PT PLN Tanjung Karang adalah merencanakan,

melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas kegiatan

operasi dan pemeliharaan penyaluran di daerah kerja PLN Tanjung Karang

secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja

unit yang baik.

PLN Tanjung Karang menyalurkan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pusat –

pusat tenaga listrik milik PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian

Selatan Sektor Bandar Lampung dan Sektor Bengkulu untuk melayani kebutuhan

PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Lahat, Area Bengkulu, PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung Area Kotabumi, Area Tanjung Karang, Area Kotabumi, dan

Area Metro. Dengan keberadaan PLN Tanjung Karang ini diharapkan keandalan

pasokan dan distribusi listrik di Propinsi Palembang, Lampung dan Bengkulu

akan semakin meningkat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT PLN (persero)

Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan koordinasi ini kedua instansi menggunakan tipe koordinasi

interrelatedyaitu koordinasi yang dilakukan antar badan atau lembaga yang

fungsinya satu sama lain saling berkaitan baik secara internal maupun

eksternal. Koordinasi antara DISBERTAM dengan PT PLN sudah terbilang

baik, hal tersebut dapat dilihat dari kesadaran akan pentingnya melakukan

kegiatan koordinasi ini dalam melakukan pengelolaan lampu jalan. Mereka

sangat sadar pentingnya melakukan koordinasi dalam pengelolaan lampu

jalan, karena proses teknisi dan sistematis ada di kedua instansi tersebut,

seperti contoh dalam menentukan titik lampu DISBERTAM harus melakukan

koordinasi terlebih dahulu kepada PLN agar tidak terjadi overloud daya, lalu

dalam Dalam pemberian informasi kedua instansi ini menyambungkan

komunikasinya dengan berbagai teknologi yang ada seperti surat elektrik (e-

mail), handytalky,callcenter, handphone. Teknologi yang digunakan untuk
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mendukung kegiatan ini dengan pemasangan sistem timming pada lampu

penerangan jalan umum.hanya saja denganmelihat indikator koordinasi yang

efektif menurut Ndraha masih belum adanya kesepakatan yang resmi

mengatur jalannya koordinasi ini, seperti PERDA yang mengikat kegiatan ini,

karena mereka hanya berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor

14 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur bahwa DISBERTAM harus

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga kegiatan ini belum efektif sepenuhnya dikarnakan belum adanya

peraturan secara rinci mengenai kegiata koordinasi dalam pengelolaan lampu

penerangan jalan.

2. Kendala-kendalam dalam koordinasi antara DISBERTAM dengan PT PLN

terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.

a. Internal

1) Masalah Anggaran

Masalah anggaran ini terjadi karena kebutuhan anggaran yang

sepenuhnya tidak digunakan untuk pengelolaan lampu jalan, masi ada

kebutuhan dari DISBERTAM yang harus dipenuhi seperti

pengelolaan sampah, pertamanan dan pemakaman.

2) Rumitnya Birokrasi

Panjangnya rantai birokrasi pada PLN menghambat jalannya

koordinasi ini, karena untuk sebuah masalah PLN rayom harus

melapor kepada PLN area lalu PLN area meneruskan kepada PLN

distribusi dan dari PLN distribusi baru lah di sampaikan laporan ke

pusat yang ada SUMSEL.
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3) Rapat koordinasi yang sangat jarang dilakukan dan belum jelas

Rapat yang dilakukan antara instansi ini sesuai keterangan Kabid PJU

sekitar 3 bulan sekali, namun menurut keterangan Manager PLN

rapat dilakukan tidak terjadwal dan hanya dilakukan  insidensil.

4) kurang personil teknisi dari PLN.

Kurangnya personil akan menghambat proses perbaikan, perawatan

dan pemasangan lampu jalan karena dengan kurangnya personil maka

waktu yang akan di gunakan akan semakin panjang.

b. Eksternal

1) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perawatan dan

pemasangan lampu jalan sehingga masyarakat masi banyak yang

memasang lampu jalan secara ilegal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi

antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT PLN Kota Bandar Lampung

adalah sebagai berikut:

1. Penetapan anggaran dilakukan secara matang agar dalam proses kegiatan

tidak terpentok dengan agnggaran, di perhitungkan dengan matang-matang

tanpa mengurangi anggaran lainnya.

2. Pemerintah daerah harus segera menyeselsaikan PERDA yang mengatur

pengelolaan lampu jalan agar kedepannya kegiatan ini dapat berjalan dengan

lebih baik
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3. Untuk pihak PLN agar bisa memangkas birokraasi guna menghemat waktu

yang ada. Dengan memusatkan komanda pada PLN area Tanjung Karang.

4. Perlunya penambahan jumlah personil dengan mumbuka lowongan pekerja

untuk bidang yang dibutuhkan.

5. Jadwal rapat koordinasi dibuat dengan teratur agar tidak membingungkan dan

dapat dijalan kan dengan lebih efektif.

6. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa sosialisasi agar

masyarakat mengetahui tentang lampu jalan sehingga masyarakat bisa sama-

sama menjaga dan merawat lampu jalan di sekitar mereka.
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