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ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) KOTA

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

IKHWAN ARIFAN

Dipenda Kota Bandar Lampung merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam
mengelola dan meningkatkan sumber penerimaan keuangan daerah. Untuk itu, Dipenda
Kota Bandar Lampung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya. Pada tahun 2013-2014 program ini
belum menunjukan hasil yang signifikan dilihat dari realisasi yang tidak sesuai dari target
yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil pelaksanaan program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung tahun 2015 dan faktor
penghambat dalam program tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur ini ialah: 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Dipenda Kota Bandar Lampung belum mencapai tujuan program. Tujuan program belum
spesifik dibuat secara jelas. 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program yakni: a.
kurangnya waktu dalam pelatihan. b. tidak semua aparatur yang diikutsertakan dalam
pelatihan. c. belum memiliki standarisasi kegiatan. d. minimnya kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1.
Perlunya membuat indikator keberhasilan yang jelas. 2. Menambahkan waktu pelatihan,
mengikutsertakan seluruh aparatur dalam pelatihan atau menerapkan strategi transfer ilmu
bagi apartur yang tidak mengikuti pelatihan agar terjadi efesiensi dan efektivitas,
membuat standarisasi kegiatan, dan realisasi pengiriman apartur untuk mengikuti
pendidikan s1/s2.

Kata kunci: Evaluasi Program, Kapasitas, Sumber Daya Aparatur



ABSTRACT

EVALUATION PROGRAM RESOURCE CAPACITY APPARATUS
REGIONAL OFFICE REVENUE (DIPENDA) CITY OF BANDAR

LAMPUNG 2015

By

Ikhwan Arifan

Dipenda of Bandar Lampung is the agency in charge of managing and increasing
source of revenue for local finance. To that end, Dipenda of Bandar Lampung
implement capacity building programs for personnel resources to increase the
capacity of its institutions. In 2013-2014 this program has not shown significant
results seen from the realization that do not match from the desired target.

This study aims to describe the result of the implementation of the capacity
building program of personnel resources Dipenda of Bandar Lampung in 2015
and inhibiting factors in the program. This research is a descriptive study with
qualitative approach. The results of the research program of the apparatus
resource capacity building is this: 1. Increasing of the capacity of personnel
resources Dipenda of Bandar Lampung not meet the program objectives. 2.
inhibiting factors in the implementation and achievement of program objectives
are: a. lack of time in training. b. not all personnel who participate in the training.
c. yet have standardization activities. d. lack of quality and quantity of human
resources. To that end, it is necessary to do the following: 1. The need to make a
clear indicator of success, and sending personnel to participate in education. 2.
Adding the training time, involve all personnel in training or knowledge transfer
strategy for the aperture that do not follow the training to occur efficiency and
effectiveness, making standardization activities and the realization of the delivery
aperture for education s1 / s2.

Keywords: Evaluation Program, Capacity, Resources Apparatus
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia mempunyai peran utama untuk menentukan keberhasilan

pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal,

kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik meskipun adanya sarana,

prasarana serta sumber dana yang memadai. Pernyataan tersebut diperkuat oleh

pendapat Kasmawati (2012:88) yang menyatakan bahwa sumber daya yang paling

penting bagi suatu organisasi adalah orang, yang memberikan kerjanya, bakatnya,

kreativitas, dan semangatnya kepada organisasi. Oleh karena itu pentingnya memiliki

sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana

program kegiatan.

Kapasitas sumber daya manusia itu berorientasi pada kemampuan yang akan

menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan

kepadanya secara optimal. Maka, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Meningkatan kapasitas

sumber daya manusia dalam organisasi merupakan syarat mutlak untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi, terlebih organisasi tersebut merupakan organisasi
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pemerintah. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan Sensions dalam Haryono

(2012:39) yang mengatakan bahwa peningkatan kapasitas biasanya dipahami sebagai

alat untuk membantu pemerintah, komunitas dan individu–individu dalam

mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan. Program peningkatan kapasitas, dapat didesain untuk

memperkuat kemampuan partisipan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan

implementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan pelatihan, lembaga

dan reformasi kebijakan, begitu juga pengetahuan, teknologi, dan membantu

perekonomian.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bermakna sebagai perwujudan

tanggung jawab sosial organisasi pemerintah, termasuk organisasi pemerintah daerah.

Dwiyanto dalam Satriya (2011:167) menjelaskan bahwa banyak daerah yang

mengakui kemampuan sumber daya manusia aparaturnya masih perlu ditingkatkan.

Hal ini dipahami sebagai indikasi bahwa masih banyak organisasi pemerintah daerah

yang belum meningkatkan kemampuan/kapasitas sumber daya manusianya secara

komprehensif. Oleh sebab itu, setiap organisasi pemerintah daerah dituntut untuk

meningkatkan kemampuan aparatur daerahnya.

Salah satu organisasi pemerintah daerah yang meningkatkan kemampuan sumber

daya aparaturnya ialah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung.

Sebagai organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdasarkan

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok

Dipenda Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa Dipenda Kota Bandar
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Lampung memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber penerimaan daerah

secara maksimal. Agar mampu memaksimalkan penerimaan daerah tersebut, maka

organisasi ini dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas yang dimilikinya, baik itu

kapasitas organisasi maupun kapasitas sumber daya aparaturnya. Kapasitas sumber

daya aparatur yang dimaksudkan ialah sumber daya aparatur yang baik dan

berkualitas.

Kapasitas sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas dalam hal ini merupakan

kapasitas sumber daya aparatur yang mampu dengan baik membuat database potensi

pajak, merealisasikan target yang dibebankan, baik dalam membuat laporan realisasi

penerimaan pajak, serta baik dalam melakukan pelayanan dan penagihan kepada

wajib pajak. Untuk mendapatkan kapasitas sumber daya aparatur yang baik dan

berkualitas tersebut, Dipenda Kota Bandar Lampung melaksanakan program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang sudah berlangsung dari tahun 2011.

Menurut Yoni Pritrama selaku Wakil Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring,

dan Evaluasi (SunProgMonEv) Dipenda Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa

kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki Dipenda Kota Bandar Lampung masih

jauh dari target yang diinginkan. Salah satu target yang diinginkan Dipenda Kota

Bandar Lampung ialah meningkatkan kapasitas aparatur yang masih rendah. Salah

satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas sumber daya aparatur ialah

tingkat pendidikan formal. Bila melihat tingkat pendidikan formal aparatur Dipenda

Kota Bandar Lampung khususnya aparatur yang ada di tingkat UPTD, mayoritas
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aparatur berpendidikan di bawah pendidikan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari

kualifikasi pendidikan aparatur yang dimiliki Dipenda Kota Bandar Lampung yang

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Data Kualifikasi Pendidikan Aparatur Pusat Dipenda Kota Bandar Lampung

Sumber: Data Dipenda Kota Bandar Lampung 2016

Tabel 2. Data Kualifikasi Pendidikan Aparatur Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD)
Dipenda Kota Bandar Lampung

Sumber: Data Dipenda Kota Bandar Lampung 2016

Berdasarkan data tabel 1 dan 2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan

aparatur yang ada di Dipenda Kota Bandar Lampung di tingkat pusat mayoritas diisi

oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Namun, aparatur Dipenda Kota

Bandar Lampung yang ada di UPTD Kota Bandar Lampung didominasi oleh

kualifikasi pendidikan dengan kualifikasi di bawah tingkat pendidikan tinggi.

Menurut Yoni Pritrama, aparatur Dipenda yang ada dilingkup UPTD di Kota Bandar

Lampung merupakan ujung tombak pertama dalam merealisasikan target penerimaan

keuangan daerah yang dibebankan kepada Dipenda Kota Bandar Lampung.

No Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase
1 Magister (S2) 27 17,4%
2 Sarjana (S1) 77 49,6%
3 Diploma (D3) 10 6,4%
4 SMA 41 26,4%

No Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase
1 Magister (S2) 12 6,6%
2 Sarjana (S1) 56 30,9%
3 Diploma (D3) 5 2,7%
4 SMA 108 59,6%
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Rosmawati sebagai (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan

Evaluasi Dipenda Kota Bandar Lampung), menambahkan bahwa program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini dilaksanakan untuk dua tujuan,

pertama meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar

Lampung baik ditingkat pusat, maupun sumber daya aparatur yang ada di setiap

UPTD Dipenda Kota Bandar Lampung. Yang kedua ialah untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi

kas setiap daerah. PAD ini memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan

pembangunan di daerah. Peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan

perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan

internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-

sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu, sebagai organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk

mengelola pendapatan daerah termasuk mewujudkan penerimaan pajak daerah yang

optimal maka kemampuan sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung

sangat berpengaruh terhadap perwujudan optimalisasi penerimaan PAD bagi Kota

Bandar Lampung. Menurut Yoni Pritrama Wakil Kasubbag Penyusunan Program,

Monitoring, dan Evaluasi Dipenda Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung
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memiliki potensi PAD yang cukup besar, yakni ini mencapai 1,3 Triliun Rupiah di

tahun 2015 ini.

Berdasarkan data Dipenda di tahun 2013-2014, Dipenda Kota Bandar Lampung

menargetkan PAD Kota Bandar Lampung sebesar 417.593.880.815,52 dan

494.482.603.931,26. Namun, apabila dibandingkan dengan potensi dan target yang

dimiliki dan dicanangkan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung hal ini belum

mencapai harapan dari Dipenda Kota Bandar Lampung bila dilihat dari potensi PAD

Kota Bandar Lampung dan target yang telah dibuat. Dimana dari taget yang

diharapkan hanya terealisasi sebesar 366.508.928.795,00 dan di tahun 2014 sebesar

393.945.194.196,59. Hal ini dapat diindikasikan bahwa program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota Bandar Lampung

belum berjalan cukup baik. Hal ini diperparah melalui kunjungan anggota DPRD

Kota Bandar Lampung yang menemukan bahwa format laporan realisasi penerimaan

pajak antara UPTD yang satu dengan yang lain berbeda. Semestinya format itu sudah

baku atau seragam, sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Selain itu,

ketiadaan database yang tidak dimiliki setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota

Bandar Lampung. http://harianlampung.com/index.php?k=kawasan&i=16759-pad-belum-

sesuai-target,-dprd-pertanyakan-kinerja-dispenda, diakses pada 13-11-2016.

Di tahun 2015 ini Dipenda Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya melalui

pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Beberapa upaya

yang dilaksanakan ialah melalui program in job training, yang di dalamnya terdapat
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sosialisasi tentang pajak daerah bagi aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung,

sosialisasi tentang perhitungan pajak daerah, dan pelatihan yang di dalamnya terdapat

pelatihan sistem manajemen pendapatan daerah serta pelatihan sistem aplikasi

pengelolaan pendapatan asli daerah. Selain itu, Dipenda Kota Bandar Lampung juga

melakukan program out job training yang bekerjasama dengan beberapa instansi

pendidikan tinggi dan lembaga negara seperti Universitas Gajah Mada, Universitas

Brawijaya serta Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Sumber: Dipenda Kota

Bandar Lampung 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, melihat bahwa sebagai organisasi pemerintah

daerah yang memiliki tugas untuk mengelola pendapatan daerah termasuk

mewujudkan penerimaan pajak daerah yang optimal maka kemampuan sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh terhadap perwujudan

optimalisasi penerimaan PAD bagi Kota Bandar Lampung. Selain itu, besarnya

potensi PAD Kota Bandar Lampung dan realisasi yang tidak mencapai target yang

diinginkan pada tahun sebelumnya, maka peniliti tertarik untuk membahas mengenai

Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pendapatan

Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung tahun 2015?
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2. Apa saja faktor penghambat dalam program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur di Dipenda Kota Bandar Lampung tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil pelaksanaan program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Dipenda Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

positif yang membangun ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya

untuk studi Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi

Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dipenda Kota Bandar Lampung,

bagaimana sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD Kota Bandar

Lampung demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota

Bandar Lampung.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan

2.1.1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Tahir (2011:38) istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan

dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang,

ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat

kebijakan, istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena

mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di

luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan

membingungkan.

Oleh karena itu, Syafiie dalam Tahir (2011:38) mengemukakan bahwa kebijakan

hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan

pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat

oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan

publik sebagai semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan

upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan terjadi serta
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sebaliknya kebijakan publik menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya

kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Friedrich dalam Santoso (2008:35) kebijakan publik ialah seperangkat

tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Hamidi (2014:37)

mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang ditetapkan oleh

pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan Wilson dalam Wahab (2014:13) merumuskan kebijakan publik sebagai

tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai

masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal

diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh

mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Penjelasan mengenai kebijakan publik yang dikemukakan di atas ternyata membawa

implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci oleh Wahab

(2014:20-23) dibagi kedalam pengertian sebagai berikut. Pertama, kebijakan publik

lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu,

daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak,

(at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
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Kedua, kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling

berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga,

kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang

tertentu. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula

negatif.

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa

bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian

atas masalah tertentu. Semantara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan

meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau

tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan

pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan sebuah

tindakan yang dengan sengaja dibuat atau dipilih pemerintah guna menyelesaikan

atau memecahkan masalah publik. Kebijakan publik terdiri atas tindakan-tindakan

yang saling terkait dan berpola dan mengarah pada tujuan tertentu. selain itu

kebijakan publik merupakan suatu sarana untuk menjawab keinginan-keinginan

publik yang dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan sebagai

sebuah aturan yang menjadi landasan bagi kebijakan itu sendiri.
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2.1.2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Lindblom dalam Rosidah (2015:13) dalam melaksanakan sebuah kebijakan,

tentunya diperlukan suatu proses yang tepat dalam pembuatannya. Pembuatan

kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses

maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, untuk mengkaji kebijakan publik,

maka proses-proses penyusunan kebijakan publik harus dibagi kedalam beberapa

tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji

kebijakan publik. Untuk itu, Dunn (2003:24) membagi tahap- tahap kebijakan

sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda

b. Formulasi kebijakan.

c. Adopsi kebijakan.

d. Implementasi kebijakan.

e. Penilaian kebijakan.

Sedangkan Starling dalam Tahir (2011:50) menjelaskan adanya lima tahap proses

terjadinya kebijakan publik, yaitu:

a. Identification of needs.

b. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor startegik.

c. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik.

d. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya.

e. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem

informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.
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Sementara Dye dalam Widodo (2013:16) mengungkapkan bahwa proses kebijakan

publik meliputi beberapa hal berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan.

b. Penyusunan agenda.

c. Perumusan kebijakan.

d. Pengesahan kebijakan.

e. Implementasi kebijakan.

f. Evaluasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tentang tahapan kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli

tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan, terlebih itu adalah kebijakan

publik sebelum sebuah kebijakan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan

dilaksanakan, harus melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan pemerintah

sebagai aktor pembuat kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari proses

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, hingga implementasi

kebijakan, dan yang terakhir ialah evaluasi dalam kebijakan itu sendiri.

2.2. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik

untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan

kenyataan.
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Apabila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka

evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Oleh sebab itu, evaluasi

merupakan bagian penting pada proses kebijakan publik (Winarno, 2012:228).

Menurut Hamidi (2014:107) evaluasi atau penilaian kebijakan itu menyangkut

pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada

identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus

tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan balik bagi penentuan

keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan.

Lebih spesifik tentang evaluasi kebijakan menurut Widodo (2013:112) yang
menyatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat
kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-
alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai
instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi
kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak
yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa
kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau
diperluas”.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:229) evaluasi dilakukan karena

tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali

terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-

sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik

yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.
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Lebih rinci Jones dalam Tangkilisan (2003:25) mengemukakan bahwa evaluasi suatu

kebijakan publik berarti melakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan

dari dampak yang tidak diinginkan. Pertanyaan mendasar yang muncul pada proses

dilakukannya evaluasi kebijakan, yaitu; apakah akibat-akibat dari suatu program,

apakah akibat-akibat itu memang diinginkan; bagaimana hasilnya; bagaimana

respons yang muncul dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat;

bagaimana lokasi dan kondisi di lapangan; bagaimana dukungan peraturan

perundangannya; dan terakhir bagaimana sikap dari kelompok-kelompok yang ada.

Situasi problematik yang muncul adalah bagaimana kondisi suatu masyarakat

mempengaruhi kinerja kebijakan, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi

kinerja kebijakan, bagaimana organisasi birokrasi berperan, bagaimana fungsi dan

peran elit lokal dalam proses implementasi kebijakan. Untuk itu Ripley dalam

Tangkilisan (2003:26) mengemukakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap suatu

tindakan kebijakan sesungguhnya merupakan evaluasi terhadap proses

implementasinya; kemudian bagaimana kepatuhan dari kelompok-kelompok ketika

proses implementasi berlangsung; dan terakhir bagaimana prospek ke depan dari

dampak kebijakan tersebut.

Dari definisi mengenai evaluasi kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa evaluasi

kebijakan merupakan tahapan akhir dalam suatu kebijakan dan sekaligus merupakan

proses untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan

juga berfungsi untuk melihat apakah implementasi suatu kebijakan telah sesuai



16

dengan yang diharapkan ataupun tidak, sehingga mampu menentukan kebijakan yang

akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.2.1. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Pada hakekatnya suatu kebijakan publik mempunyai maksud untuk mencapai suatu

tujuan, oleh karena itu evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat memperjelas

seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan (Bryant

dan White) dalam Tangkilisan (2003:26). Oleh sebab itu, Weiss dalam Widodo

(2013:114) merinci beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan antara lain sebagai

berikut:

a. Untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada metodelogi riset yang

digunakan.

b. Dampak tadi menekankan pada suatu hasil dari efisiensi, kejujuran, moral

yang melekat pada aturan-aturan atau standar.

c. Perbandingan antara dampak dengan tujuan menekankan pada penggunaan

kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah

dilaksanakan dengan baik.

d. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan

kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.
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Sementara Stufflebeam dan Srinkfield dalam Wirawan (2012:39) mengemukakan

mengenai tujuan evaluasi adalah untuk:

a. Menemukan apakah dan seberapa baik objektif program terpenuhi.

b. Menentukan alasan sukses atau kegagalan program.

c. Membuka prinsip-prinsip yang membuat program sukses.

d. Mengarahkan proses eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik untuk

meningkatkan efektivitasnya.

Sedangkan menurut Wirawan (2012:22-24) tujuan melaksanakan evaluasi antara lain

adalah:

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan

dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi masyarakat. Program juga diadakan untuk mengubah

keadaan masyarakat yang dilayani.

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap

program direncanakan dengan teliti pelaksanaannya harus sesuai dengan

rencana tersebut.

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap

program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu. Evaluasi

program mengukur apakah semua standar tersebut dipenuhi dalam

melaksanakan program tersebut.
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d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi

program yang jalan, mana yang tidak berjalan.

e. Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan mengembangkan

kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien

dan para pemangku kepentingan lainnya.

f. Memenuhi ketentuan undang-undang. Sering suatu program disusun untuk

melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program dirancang dan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

g. Akreditasi program. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melindungi anggota

masyarakat yang memakai jasa layanan lembaga tersebut. untuk itu lembaga-

lembaga tersebut dievaluasi dengan membandingkan standar layanan tersebut.

h. Mengukur cost effectivenes dan cost efficency. Untuk melaksanakan suatu

program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai keterbatasan

jumlahnya. Keterbatasan sumber sering penggunaannya melalui pertimbangan

prioritas beberapa program. Penggunaan sumber dalam suatu program perlu

diukur apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang sepadan dengan

akibat atau manfaat yang ditimbulkan oleh program. Sedang cost efficiency

evaluation adalah untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk

membiayai program telah dikeluarkan secara efesien atau tidak.

i. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program

adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu

program menunjukan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat
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dengan mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau

dilaksanakan di daerah lain.

j. Accountability. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban pimpinan

dan pelaksana program. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana, sesuai dengan standar atau tolak ukur keberhasilan atau tidak.

Apakah program telah mencapai tujuan yang direncanakan atau tidak. Apakah

dalam pelaksanaan program terjadi penyimpangan anggaran, prosedur dan

waktu atau tidak. Semua hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh para

penyelenggara program.

k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Posavac dan Carey

dalam Wirawan (2012:23) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan loop

balikan untuk layanan program sosial. Loop tersebut merupakan proses

mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program,

membandingkan pengaruh keluaran program dengan biaya serta perubahan

yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota masyarakat.

Gambar 1. Posisi evaluasi sebagai loop balikan untuk program sosial (Posavac
dan Carey dalam Wirawan, 2012:23)
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l. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positip,

kebijakan, program, atau proyek akan mendapat dukungan dari pengambil

keputusan legislatif dan eksekutif dan anggota masyarakat yang mendapatkan

layanan atau perlakuan.

m. Mengembangkan teori ilmu atau riset evaluasi. Pada awalnya evaluasi

dilaksanakan tanpa landasan teori, hanya merasa suatu program perlu

dievaluasi untuk mencari kebenaran mengenai program sosial.

2.2.2. Langkah- langkah Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat

dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Secara rinci menurut Widodo

(2013:125) memaparkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam evaluasi

kebijakan antara lain:

a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.

b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau

indikator pencapaian tujuan.

c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.

d. Berdasarkan indikator tersebut, dicari datanya dilapangan.

e. Hasil data dari lapangan kemudian diolah dan dikomparasi dengan kriteria

pencapaian tujuan.
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Sementara menurut Notoatmodjo (2003:94-97) langkah-langkah dalam evaluasi

yaitu:

a. Menetapkan tujuan.

b. Membuat blue print test (ujian).

c. Menyusun alat ukur, atau menyusun tes.

d. Mengadakan pertimbangan dan mengambil tindakan yang sesuai.

Sedangkan Suchman (1979:31) menjelaskan tentang gambaran langkah-langkah

evaluasi kebijakan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan di evaluasi.

b. Analisis terhadap masalah.

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

e. Menentukan apakah langkah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan tahap atau langkah-langkah

evaluasi menurut Schuman (1979:31) yakni dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan

program, menganalisis terhadap masalah, mendeskripsikan standarisasi kegiatan,

mengukur tingkat perubahan yang terjadi, mendeskripsikan langkah perubahan yang

telah diambil, dan yang terkahir ialah mengidentifikasi keberadaan dampak dari

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
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2.2.3. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, menjadi sangat

penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Dunn

(2003:613-619) membagi pendekatan dalam evaluasi ke dalam tiga bentuk:

a. Evaluasi semu

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat

dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan

tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu,

kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi

semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu

yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontrovesial.

b. Evaluasi formal

Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil

tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara

formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari

evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal

adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan

program.
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c. Evaluasi keputusan teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (Decesion-Theoretic Evaluation) adalah

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk

menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid

mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai

macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan

di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah

bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat

eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau

dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan

dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak

yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan

kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja

nantinya akan diukur.

Dari pemaparan mengenai pendekatan evaluasi diatas, peneliti menggunakan

pendekatan evaluasi formal karena pendekatan evaluasi dengan pendekatan formal

sangat memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui tujuan program dengan

sangat baik. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung fokus penelitian yang telah

peneliti tetapkan untuk mendeskripsikan permasalah yang terjadi.
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2.2.4. Indikator Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan

pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai

pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi

tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik.

Beberapa indikator atau kriteria dalam evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh

Hamidi (2014:108) adalah: efektifitas, efisiensi, keadilan, daya tanggap, dan

kecukupan. Sementara Dunn (2003:610) memberikan gambaran tentang indikator

dalam evaluasi kebijakan , yaitu:

a. Efektivitas: Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.

b. Efesiensi: Sebarapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan.

c. Kecukupan: Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan

masalah.

d. Perataan: Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada

kelompok-kelompok berbeda.

e. Responsivitas: Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau

nilai kelompok-kelompok tertentu.

f. Ketepatan: Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau

bernilai.
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Kirkpatrick dalam Wirawan (2012:220) mengembangkan kerangka konseptual untuk

membantu menentukan data apa yang harus dijaring dalam evaluasi. Kirkpatrick

membaginya kedalam empat level evaluasi:

a. Reaksi: Apakah partisipan puas dengan program.

b. Pembelajaran: Apakah yang dipelajari para partisipan dalam program.

c. Perilaku: Apakah para partisipan mengubah perilaku mereka berdasarkan apa

yang mereka pelajari.

d. Hasil-hasil: Apakah perubahan perilaku secara positif memepengaruhi

organisasi.

2.2.5. Jenis dan Tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe-tipe dan jenis evaluasi kebijakan publik merupakan pembagian dan macam-

macam dari penilaian suatu kebijakan. Beberapa ahli telah membagi evaluasi

kebijakan menjadi beberapa penggolongan seperti menurut Wirawan (2012:16-19)

evaluasi dapat dikelompokan berdasarkan objeknya dan menurut fokus dalam suatu

program.

1. Menurut Objeknya

a. Evaluasi Kebijakan. Setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan

apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara

efesien dan untuk pertanggungjawabkan pelaksanaanya.

b. Evaluasi Program. Evaluasi program adalah metode sistematik untuk

mengumpulkan, menganalisis, memakai informasi untuk menjawab
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pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokan

menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat. Evaluasi

proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah

dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang

direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi

pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan

apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

c. Evaluasi Proyek. Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan

untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Ada

istilah lain yang perlu dipahami adalah proyek pilot. Proyek pilot adalah

aktivitas untuk mempersiapkan suatu program. Sebelum dijadikan suatu

program, suatu aktivitas dilaksanakan dalam bentuk proyek. Proyek tersebut

kemudian diteliti dan dievaluasi secara formatif dengan berbagai upaya

penyempurnaan, perbaikan atau koreksi, evaluasi sumatif.

d. Evaluasi Material. Untuk melaksanaka kebijakan, program atau proyek

diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia. Evaluasi sumber daya manusia, evaluasi

personalia atau evaluasi kinerja telah dilakukan pada tahun 2000 SM di Cina

untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai kerajaan. Untuk mengembangkan

kompetensi dan kinerja sumber daya manusia dilakukan program

pengembangan sumber daya manusia atau human resources development.

Program tersebut berupa pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Program
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ini perlu dievaluasi untuk menentukan apakah program tersebut berjalan

sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Menurut Fokusnya

Menurut fokusnya, evaluasi dapat digolongkan menjadi: asesmen kebutuhan

program, evaluasi proses program, evaluasi keluaran program, evaluasi

efesiensi.

a. Asesmen Kebutuhan. Asesmen kebutuhan adalah mengidentifikasi dan

mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh

organisasi. Asesmen kebutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakan

suatu kebijakan, program atau proyek. Evaluator mengidentifikasi dan

mendefiniskan kebutuhan masyarakat dan mengumpulkan sejumlah

alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Evaluasi Proses. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai

dilaksanakan. Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi

mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Salah

satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan dari yang direncanakan,

diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan

mengembalikan pelaksanaan program ke treknya dalam pengertian:

kinerja yang diharapkan, penggunaan man, money, material, dan method

yang dipergunakan untuk melaksanakan program.
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c. Evaluasi Keluaran. Evaluasi keluaran merupakan evaluasi sumatif yaitu

mengukur dan menilai keluaran akibat atau pengaruh dari program. Data

yang dijaring antara lain mengenai:

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan.

2. Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang

direncanakan.

3. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan

layanan; apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan

sesudah mendapatkan layanan program.

4. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan

agar pengaruh program dapat berlangsung terus-menurus.

d. Evaluasi Efisiensi. Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat

dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh biaya atau anggaran tertentu.

Karena sumber daya terbatas, maka anggaran yang baik dan tepat adalah

anggaran yang tidak kurang dan tidak lebih daripada yang dibutuhkan

program.

Sementara itu Heat dalam Tangkilisan (2003:27) membedakan evaluasi kebijakan

publik atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut;

a. Tipe evaluasi proses, dimana evaluasi dilakukan dengan memusatkan

perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan.

b. Tipe evaluasi dampak, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menjawab

pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program.
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c. Tipe evaluasi startegi, dimana evaluasi ini bertujuan untuk mencari jawaban

atas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan secara efektif, untuk

memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibanding dengan program-

program lain yang ditujukan pada masalah.

Sedangkan Anderson dalam Winarno (2013:231) membagi evaluasi kebijakan dalam

tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada

pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan

dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu

sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan

atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksankan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif

program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya

bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan

tersebut tercapai.
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Berdasarkan tipe-tipe evaluasi yang dipaparkan para ahli tersebut, pada penelitian ini

peneliti menggunakan tipe penelitian dampak dan tipe penelitian sistematis. Dimana

tipe penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang

telah dicapai dari program. Selain itu, tipe yang digunakan ialah tipe penelitian

sistemtis dimana tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program

kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat

sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.3. Definisi Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)

2.3.1. Pengertian Capacity Building

Ada banyak pengertian mengenai capacity building yang dipaparkan oleh para ahli.

Beberapa ahli mengartikan capacity builiding sebagai pembangunan kapasitas,

pengembangan kapasitas, dan peningkatan kapasitas. Meskipun terdapat perbedaan

dalam pemaknaan kata building, akan tetapi secara garis besar yang menjadi pokok

pembahasannya ialah mengenai kapasitas itu sendiri. Secara sederhana kapasitas

dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam

rangka mencapai tujuan.

Peningkatan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan

suatu ragam strategi meningkatkan efficiency, effectiveness dan responsiveness

kinerja organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Grindle dalam Haryono

(2012:39) “capacity building is intended to encompass a variety of strategies that

have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of
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government performance” (peningkatan kapasitas merupakan upaya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah).

Selain itu definisi capacity building menurut Keban dalam Kartadilaga (2012:30)

lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa capacity building

merupakan serangkaian strategi yang ditunjukan untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan

perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan

organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Dalam definisi capacity

building ini, terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan

kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan

sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang

dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Morrison dalam Whardani (2013:19) melihat capacity building sebagai suatu proses

untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam

individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka

untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat

tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Pengertian lain mengenai

peningkatan/pembangunan kapasitas juga dikemukakan oleh Sensions dalam

Haryono (2012:39) yang memaparkan definisi:
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“Capacity building usually is understood to mean helping government,
communities and individuals to develop the skills and expertise needed to
achieve their goals. capacity building program often designed to strengthen
participant’s abilityes to evaluated their policy choices and implement
decisions effectivelly, may include education and training, institutional and
legal reforms as well as scientific, technological and financial assistance”

(Peningkatan kapasitas biasanya dipahami sebagai alat untuk membantu
pemerintah, komunitas dan individu –individu dalam mengembangkan
kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Program pembangunan kapasitas, dapat didesain untuk
memperkuat kemampuan partisipan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan
dan implementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan
pelatihan, lembaga dan reformasi kebijakan, begitu juga pengetahuan,
teknologi, dan membantu perekonomian).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa capacity building

adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok,

organisasi atau sistem agar tercipta kinerja yang lebih baik dan tanggap terhadap

perubahan lingkungan sehingga dapat mencapai  tujuan. Ada tiga hal yang dapat

dipahami dari capacity building yaitu: peningkatan sumber daya manusia, penguatan

organisasi dan sistem yaitu reformasi kelembagaan.

2.3.2. Dimensi Peningkatan Kapasitas

World Bank memfokuskan pengembangan kapasitas pada lima dimensi, yaitu:

1. Pengembangan SDM

a. Training.

b. Rekruitmen dan pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja

professional.

c. Manajerial dan teknis.
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2. Organisasi

a. Pengaturan struktur.

b. Proses pengambilan keputusan.

c. Sumberdaya.

d. Gaya manajemen.

3. Jaringan kerja interaksi organisasi

a. Koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi.

b. Fungsi jaringan kerja.

c. Interaksi formal dan informal.

4. Lingkungan organisasi

a. Aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan public.

b. Tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga.

c. Kebijakan yang menghambat tugas pembangunan.

d. Dukungan keuangan dan anggaran.

5. Lingkungan kegiatan yang luas

a. Politik.

b. Ekonomi.

c. Kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu:

a. Tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia) yaitu kualitas SDM dan

cara SDM dimanfaatkan.

b. Modal (dimensi fisik) menyangkut peralatan, bahan-bahan yang

diperlukan dan gedung.
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c. Teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan ,

pembuat keputusan, pengendalian dan evaluasi serta sistem informasi

manajemen.

Dalam peningkatan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi,

fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle dalam Haryono (2012:45) adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. Dimensi Peningkatan/Pengembangan Kapasitas

Dimensions Focus Type Of Activities
Human Resource
(pengembangan
SDM)

Supply of profesional and
technical personel
(kesediaan tenaga teknis dan
profesional)

Training, salaries, conditions of
work, recruitment (pelatihan,
gaji, kondisi kerja dan
rekrutmen)

Organizational
strengthening
(penguatan
organisasi)

Manajemen system to
improve performance of
specific taks and functions;
and microstructures (sistem
manajemen dalam
mengembangkan performasi
tugas-tugas khusus dan
fungsi; struktur mikro)

Incentive system, utilizationnof
personel , leadership,
organizational culture,
communications, manajerial
structures ( sistem insentif,
pemanfaatan personil,
kepemimpinan, budaya
organisasi, komunikasi dan
struktur manajerial).

Institutional
reform (reformasi
kelembagaan)

Institusions and system ,
macrostructures (lembaga
dan sistem; struktur makro)

Rules of the game for economic
and politicalregimes,policy and
legal change, constitutional
reform ( aturan permainan untuk
rezim politik dan perubahan
kebijakan, reformasi konstitusi)

Sumber: Grindle dalam Haryono (2012:46)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa dimensi pengembangan kapasitas

meliputi: pertama, dimensi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada

kesediaan tenaga teknis dan profesional, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi,

pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen. Kedua, dimensi penguatan organisasi,
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dengan fokus pada sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas

khusus dan fungsi; struktur mikro; sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, sistem

insentif, pemenfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan

struktur manajerial. Ketiga, dimensi reformasi kelembagaan dengan fokus lembaga

dan sistem; struktur makro, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, aturan permainan

untuk rezim politik dan perubahan kebijakan, reformasi konstitusi.

2.3.3. Tujuan Capacity Building

Menurut Keban dalam Safiani (2015:17) tujuan peningkatan kapasitas dapat dibagi

menjadi dua yaitu:

a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainability

(keberlanjutan) suatu sistem.

b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik

dilihat dari aspek:

1) Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resource) yang

dibutuhkan guna mencapai suatu outcome.

2) Efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang

diinginkan.

3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan

kemampuan untuk maksud tersebut.

4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi

dan sistem.
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Lebih jauh, Schuler dalam Kasmawati (2012:94) menjelaskan bahwa tujuan dari

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu:

a. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk.

b. Meningkatkan produktivitas.

c. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja.

d. Meningkatkan komitmen karyawan.

e. Mengurangi turn over dan absensi.

Sementara tujuan peningkatan kapasitas lebih spesifik peningkatakan kapasitas yang

dilakukan pemerintah yang dinyatakan dalam PP Nomor 101 Tahun 2001 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur ialah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian

dan keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika, dan menciptakan aparatur yang

mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

2.3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capacity Building

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan

program pengembangan kapasitas. Menurut Riyadi dalam Ratnasari (2010:106)

menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan

kapasitas meliputi lima hal pokok yaitu: Komitmen bersama, kepemimpinan yang

kondusif, reformasi kelembagaan, reformasi peraturan, dan peningkatan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki.
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Secara khusus Youngblood dalam Haryono (2012:53) menjelaskan pengembangan

sumber daya manusia pada suatu organisasi  akan melibatkan berbagai faktor seperti:

pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan manajemen karier, peningkatan kualitas

produktivitas serta peningkatan kesehatan dan keamanan kerja. Sedangkan Yuwono

dalam Haryono (2012:88) mengatakan ada beberapa persyaratan yang perlu diketaui

sebelum sebuah pembangunan kapasitas pemerintahan dilakukan. Persyaratan-

persyaratan itu antara lain: partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas, dan

kepemimpinan.

2.3.5. Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas

Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang

dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang.

Garlick dalam Mubarak dalam Putri (2014:18) menyebutkan lima elemen utama

dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:

1. Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, mewadahi

penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar.

2. Kepemimpinan.

3. Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan

aliansi.

4. Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama

mencapai tujuan.
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5. Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses

dan mengelola informasi yang bermanfaat.

Dalam pengembangan kapasitas terdapat beberapa elemen mendasar yang menjadi

perhatian sebagaimana ditunjukan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Elemen-Elemen Pembangunan/ Pengembangan Kapasitas

Sumber: Indrajit dalam Haryono (2012:42)

Elemen-elemen yang digambarkan diatas harus dilihat sebagai suatu kesatuan,

dimana apabila dibenahi yang satu maka dapat mempengaruhi yang lain. Bila

dicermati, elemen-elemen ini menyangkut kemampuan, proses dan lingkungan, hal

ini diperkuat dengan pernyataan Brown dalam Haryono (2012:43):

“Common to all characterizations of capacity building is the assumption that
capacity is linked to performance. A need for capacity building is often
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identified when performance is inadequate of falters. Moreover, capacity
building is only perceived as effective if it contributes to better performance.”

(Persamaan dari seluruh karakteristik pembangunan kapasitas adalah asumsi
bahwa kapasitas berhubungan dengan kinerja. Kebutuhan akan perlunya
pembangunan kapasitas dapat diidentifikasikan ketika kinerja seseorang atau
organisasi dirasa  kurang atau melemah. Selain itu, pembangunan kapasitas
dapat dikatakan efektif jika berkontribusi dalam peningkatan kinerja yang
lebih baik).

Dapat diambil pemahaman bahwa pengembangan kapasitas dapat diorientasikan pada

beberapa hal yang berbeda yaitu kapasitas individu (sumber daya manusia),

organisasi dan pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada kapasitas

kelembagaan.

2.3.6. Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sedarmayanti dalam Satriya (2011:167-169) membagi metode pengembangan sumber

daya manusia menjadi dua metode, yaitu:

a. On The Job, on the job method adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di

tempat kerja sebenarnya dan dilaksanakan sambil bekerja. Dalam metode ini

dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Job Rotation (Rotasi Pekerjaan).

2. Coaching (Bimbingan).

3. Apprentichesip/ Understudy (Magang).

4. Demonstration and Example (Demonstrasi dan Pemberian Contoh).

b. Off The Job, dalam metode ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

2. Pendidikan Formal.
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2.4. Pengertian Sumber Daya Aparatur

Menurut Handayaningrat (1984:154) aparatur ialah aspek-aspek admnistrasi yang

diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/ negara, sebagai alat untuk

mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah: kelembagaan

dan kepegawaian. Salam dalam Satriya (2011:167) menjelaskan bahwa aparatur

adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan

melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lebih mendalam Badudu dan Sutan dalam Renita (2015:20) berpendapat bahwa

sumber daya aparatur itu terdiri dari kata sumber yaitu, tempat asal dari mana sesuatu

datang, daya yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan, sedangkan aparatur yaitu

pegawai yang bekerja di pemerintahan. Jadi, sumber daya aparatur adalah

kemampuan yang dimiliki oleh pegawai untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Setyawan dalam Renita (2015:20) sumber daya aparatur

pemerintah merupakan pekerja yang digaji pemerintah untuk melaksanakan tugas-

tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Pamudji dalam Renita (2015:20) mendeskripsikan tentang

konsep atau definisi mengenai sumber daya aparatur sebagai berikut, yakni sebagai

alat atau sarana pemerintah atau negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya

yang kemudian terkelompok ke dalam fungsi-fungsi diantaranya pelayanan publik di

dalam pengertian aparatur tercakup aspek manusia, kelembagaan, dan tatalaksana.
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Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa aparatur

merupakan aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Sedangkan lebih terperinci sumber daya aparatur ialah pekerja yang

digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah

direncanakan oleh pemerintah.

2.5. Tentang SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Visi SKPD Dipenda yakni Dipenda menjadi institusi yang profesional. Sedangkan

misi SKPD ini adalah :

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Harus disadari bahwa keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan Visi yang

telah dirumuskan diatas determinasi dengan wajib pajak, pembayar retribusi atau

partisipasi masyarakat, maka tidak ada pilihan bagi Dispenda Kota Bandar

Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat.

2. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak dan

Retribusi.

3. Membangun kerja sama antar lembaga/ institusi terkait untuk melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan dalam menunjang perekonomian masyarakat.

4. Meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Salah satu filosofis otonomi daerah adalah kemandirian daerah mengurus rumah

tangganya sendiri, salah satu indikator kemandirian adalah diukur dari tingkat
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kemampuan daerah menyediakan dana dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembangunan.

5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga / institusi terkait.

Cita-cita Dispenda Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan dan menjadikan

PAD sebagai unggulan biaya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan

akan lebih mudah terwujud apabila tingkat kerjasama antar lembaga/ institusi

terjadi dengan baik.

6. Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya profesionalisme

dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan keputusan walikota bandar lampung nomor 7 tahun 2012 dinas

pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di

bidang pengelolaan daerah asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi

dari dinas pendapatan daerah kota bandar lampung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.

2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan.

4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.
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2.6. Kerangka Pikir

Dipenda Kota Bandar Lampung merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Bandar Lampung yang menurut keputusan Walikota Bandar Lampung

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dipenda Kota Bandar Lampung

memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber penerimaan daerah secara

maksimal, agar mampu memaksimalkan penerimaan daerah tersebut, maka organisasi

ini dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas yang dimilikinya, baik itu kapasitas

organisasi maupun kapasitas sumber daya aparaturnya.

Kapasitas sumber daya aparatur yang dimilki Dipenda Kota Bandar Lampung masih

jauh dari target yang diinginkan. Oleh sebab itu, Dipenda Kota Bandar Lampung

melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang

dimilikinya. Kapasitas sumber daya aparatur yang diinginkan Dipenda Kota Bandar

Lampung tersebut ialah kapasitas sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas.

Untuk melihat pencapaian tujuan dari program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan mengenai program tersebut.

Langkah-langkah evaluasi yang digunakan ialah:

1. Mengidentifikasi tujuan dari program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.

2. Analisis terhadap masalah yang terjadi.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan dari program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.
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4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi dari program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota

Bandar Lampung.

5. Menentukan apakah langkah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

6. Mengidentifikasi keberadaan dampak dari program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota Bandar Lampung.

Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah oleh peneliti 2016)

Kapasitas SDA Dipenda yang rendah

Program peningkatan Kapasitas SDA
Dipenda Kota Bandar Lampung

Menciptakan Kapasitas SDA yang Baik dan
Berkualitas

Langkah-langkah evaluasi
kebijakan Schuman
(1979:31):

1. identifikasi tujuan

2. analisis dampak

3. standar kegiatan

4. pengukuran perubahan

5. langkah yang diambil

6. identifikasi dampak

Evaluasi Program/ Kebijakan
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mencoba mendapatkan pemahaman

yang lebih baik mengenai deskripsi, gambaran faktual, dan akurasi tentang fakta-

fakta dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan

Dipenda Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (2005:55)

yang meyatakan bahwa tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Sehingga, Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk

mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena yang terjadi guna melihat

apakah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar

Lampung telah mencapai tujuan yang diinginkan.
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3.2. Fokus penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan batasan

dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan tersebut, peneliti dapat

memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu,

fokus penelitian ini juga memiliki peranan yang penting dalam memandu dan

mengarahkan jalannya penelitian. Karena dengan adanya panduan dan arahan dalam

penelitian, suatu informasi dilapangan dapat dipilah pilah sesuai dengan konteks

permasalahan yang ada. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi tujuan dari program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.

2. Analisis terhadap masalah yang terjadi.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan dari program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi dari program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota

Bandar Lampung.

5. Menentukan apakah langkah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

6. Mengidentifikasi keberadaan dampak dari program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota Bandar Lampung.
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3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil ialah Dipenda Kota Bandar Lampung. Adapun alasan

yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian tersebut ialah karena Dipenda Kota

Bandar Lampung merupakan SKPD yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandar

Lampung dengan salah satu tugas dan fungsinya yakni meningkatkan kemampuan

sumber daya aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas

serta berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2012,

Dipenda Kota Bandar Lampung berfungsi untuk memaksimalkan pengelolaan

keuangan daerah. Selain itu Dipenda Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya

organisasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah di

seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Lampung yang sedang melakukan upaya yang

telah dimulai sejak tahun 2011 untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya agar

dapat menjadi aparatur yang baik dan berkualitas yang salah satu tujuannya ialah agar

dapat merealisasikan target penerimaan keuangan daerah melalui program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kota Bandar Lampung juga merupakan

Ibukota Provinsi Lampung, yang memiliki sumber penerimaan PAD yang lebih besar

dibandingkan daerah-daerah kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung.

Sehingga diperlukan sumber daya yang mampu memaksimalkan potensi tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan 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
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dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:194) wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

pengumpulan data ini mendasarkan diri sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Jadi dengan

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang

terjadi. Adapun daftar informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar informan

No Informan
1 Yoni Pritrama (Wakasubbag penyusunan program, monitoring, dan evaluasi

Dipenda)
2 Grafieldy Mamesah (Anggota Komisi II Kota Bandar Lampung
3 Hambali (Staff UPT Tanjung Karang Pusat)
4 Husni Zakia (Staff UPT Rajabasa)
5 Jamal (Pegawai Restoran Kamang)

Sumber: diolah oleh peneliti (2016)

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara

dalam penelitian kualitatif. Studi ini merupakan salah satu teknik

pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
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dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi

ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat

langsung oleh subjek yang bersangkutan.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2013:338) yang meliputi:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas, dan mempermudah peniliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data

merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang

diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis

data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan

persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan.

Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan
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intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan

dokumentasi hasil penelitian.

3.6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi

pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik

pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Credibility (Derajat Kepercayaan)

Derajat kepercayaan mempertunjukan bahwa hasil-hasil penemuan dapat

dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber

yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen

yang berbeda.

Untuk menguji credibility, peneliti melakukan:

a. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara kepada sumber berbeda seperti sumber

dokumentasi dari berbagai informan yang berbeda, kemudian hasil wawancara

dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik.

2. Transferability (Keteralihan)

Pengujian ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini dapat diterapkan

atau dingunakan dalam situasi lain. Transferbility akan tercapai bila pembaca
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memperoleh gambaran yang sedemikian jelas. Oleh sebab itu, penelitian

menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Dependability (Kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan

proses penelitian. Pengujian dependanbility dalam penelitian ini dilakukan oleh

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan

penelitian.

4. Conformability (Kepastian)

Uji kepastian dilakukan dengan mengadakan seminar yang dihadiri oleh rekan

sejawat beserta pembimbing.Uji kepastian dilakukan untuk melihat apakah data

hasil laporan bersifat objektif atau tidak. Objektif berarti dapat dipercaya, faktual

dan dapat dipastikan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4. 1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu,

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung.

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah

transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga

mengguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung,

sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata sehingga secara langsung akan

berpengaruh terhadap pendapatan bagi daerah Kota Bandar Lampung.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5,20’ sampai dengan 5,30’

lintang selatan dan 105,28’ sampai dengan 105,37’ bujur timur. Ibu Kota Provinsi

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau

Sumatera.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang terdiri dari 13

kecamatan dan 98 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan

Kecamatan, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi 20 kecamatan dan 196 kelurahan.
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Tabel 5. Nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar
Lampung

No Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah (Km2)
1 Teluk Betung Barat 6 8,89
2 Teluk Betung Selatan 10 7,30
3 Panjang 7 21,16
4 Tanjung Karang Timur 10 6,15
5 Tanjung Karang Utara 5 9,37
6 Tanjung Karang Pusat 7 5,31
7 Tanjung Karang Barat 6 15,14
8 Kemiling 6 25,02
9 Kedaton 7 5,26
10 Rajabasa 4 13,02
11 Tanjung Senang 4 11,63
12 Sukarame 6 14,75
13 Sukabumi 6 11,64
14 Labuhan Ratu 6 5,62
15 Wayhalim 6 2,12
16 Langkapura 5 2,63
17 Enggal 6 3,00
18 Kedamaian 7 14,18
19 Teluk Betung Timur 6 12,10
20 Bumi Waras 6 2,93
Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

4.1.1 Kondisi Perekonomian

Kota Bandar Lampung adalah kota terbesar di Provinsi Lampung. Kondisi

perekonomian dalam kondisi maju. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas,

pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan

pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan

asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan,

dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial yang memiliki perkembangan/peningkatan

yang pesat dari tahun 2010 hingga ke tahun 2014. Hal tersebut jelas dengan semakin
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meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, maka akan

semakin mempengaruhi tingkat PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang menyatakan laju pertumbuhan

Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung menurut lapangan

usaha atas dasar harga konsisten tahun 2010-2014 mengalami peningkatan.

4.2 Gambaran Umum Dipenda Kota Bandar Lampung

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda Kota Bandar Lampung

Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu unsur organisasi pemerintah daerah

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam

bidang pendapatan daerah, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan

PAD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-dinas Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dipenda Kota Bandar

Lampung adalah membantu Walikota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan

sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan daerah

serta keuangan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dipenda Kota Bandar

Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.

2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan.
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4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PAD dilakukan dengan cara

intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalian sumber-sumber PAD yang

baru, sehingga diharapkan kontribusi PAD terhadap Anggaran Penerimaan dan

Belanja Daerah (APBD) terus meningkat. Dinamika dan perkembangan sistim

pemerintahan mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma

yang berkembang di masyarakat. Paradigma banyak yang muncul sebagai proses

demokratisasi dan transparansi pada semua bidang kehidupan. Disisi lain pemerintah

daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan good governance dan

menghadapi tantangan di era globalisasi yang tidak dapat dihindari.

4.2.2. Visi dan Misi Dipenda Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dipenda Kota Bandar Lampung serta melihat

latar belakang yang ada, maka visi Dipenda Kota Bandar Lampung adalah

menjadikan “Dipenda menjadi institusi yang profesional”. Visi ini disusun atas dasar

komitmen semua anggota organisasi Dipenda Kota Bandar Lampung untuk

memenuhi tuntutan dinamika masyarakat Kota Bandar Lampung dalam peningkatan

kesejahteraan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Otonomi daerah

sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang memiliki cita-cita utama yang
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menunjukkan suatu daerah otonomi mampu membiayai daerahnya, terletak pada

kemampuan daerah.

Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan tersebut maka Dipenda Kota Bandar

Lampung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Harus disadari bahwa

keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah dirumuskan

diatas determinasi dengan wajib pajak, pembayar retribusi atau partisipasi

masyarakat, maka tidak ada pilihan bagi Dipenda Kota Bandar Lampung dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar

Pajak dan Retribusi.

2. Membangun kerja sama antar lembaga/institusi terkait untuk melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan dalam menunjang perekonomian masyarakat.

3. Meningkatkan PAD

Salah satu filosofis otonomi daerah adalah kemandirian daerah mengurus rumah

tangganya sendiri, salah satu indikator kemandirian adalah diukur dari tingkat

kemampuan daerah menyediakan dana dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembangunan.

4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga/institusi terkait.

Cita-cita Dipenda Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan dan menjadikan

PAD sebagai unggulan biaya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan
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akan lebih mudah terwujud apabila tingkat kerjasama antar lembaga/ institusi

terjadi dengan baik.

5. Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya profesionalisme

dalam pelaksanaan tugas.

4.2.3. Tujuan Dipenda Kota Bandar Lampung

Dalam mengimplementasikan misi Dipenda Kota Bandar Lampung ditetapkan tujuan

yang hendak dicapai. Adapun tujuan strategis dari Dipenda Kota Bandar Lampung

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tersedianya aparatur yang profesional.

3. Tersedianya pendapatan daerah.

4. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait.

5. Untuk merealisasikan  perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan

integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu

penentuan sasaran merupakan tindak lanjut tujuan yang ditetapkan secara

terukur apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran Dipenda Kota

Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

2. Tersedianya sarana dan prasarana.

3. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

4. Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah .
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5. Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD).

4.2.4. Jenis Pelayanan Dipenda Kota Bandar Lampung

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung melalui Kantor

Induk dan UPT PPDRD adalah:

1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi)

4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah.

5. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah

6. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

7. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD.

8. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dipenda Kota Bandar

Lampung yakni membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagaian tugas umum

pemerintahan tentang pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas

pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk

mendukung percepatan proses pembangunan 5 tahun kedepan dan untuk mewujudkan

visi dan misi Kota Bandar Lampung bersaing maka Dipenda Kota Bandar Lampung

mentargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan antara lain:

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
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2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Pengelola aset-aset daerah.

4. Pihak ketiga dan swasta.

Dipenda Kota Bandar Lampung sebagai institusi teknis pengelola keuangan daerah di

dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh informasi data yang

akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi penerimaan

keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/ retribusi daerah maupun jumlah wajib

pajak/ retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan

secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertikal,

hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang

lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2.5. Program Strategis dan Indikator Keberhasilan Dipenda Kota Bandar

Lampung

Program strategis dan indikator keberhasilan Dipenda Kota Bandar Lampung yang

disesuaikan dengan visi dan misi agar dapat diwujudkan, maka diperlukan penjabaran

lebih lanjut dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional sebagaimana dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Program Dipenda Kota Bandar Lampung

Program Strategis Indikator Keberhasilan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi surat

menyurat
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Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air
dan listrik

Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air
bersih dan penerangan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pelayanan administrasi

Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor

Terwujudnya peralatan dan perlengkapan
kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Buku, majalah literatur/ refrensi peraturan
perundangan-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Terciptanya koordinasi dengan pemerintah
pusat dan provinsi lainnya

Penyediaan jasa administrasi dan teknis

perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor
Pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan meubeler
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional

Terlaksananya pelayanan aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor

Terlaksananya kegiatan aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor Terwujudnya pemeliharaan kantor
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya laporan keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran

Tersusunnya laporan realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya laporan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi

Terlaksananya susunan rencana peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah
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Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah

Terlaksananya tertib administrasi pada UPT
dan SAMSAT

Monitoring penerimaan dan pembinaan pajak
daerah

Terwujudnya persamaan persepsi antar unsur
terkait

Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan Terlaksananya program on line keSamsatan
Operasi penertiban kendaraan bermotor Terinventarisasinya data kendaraan bermotor

yang akurat
Konsultasi; koordinasi dan monitoring
penerimaan dana perimbangan

Terlaksananya konsultasi, penyuluhan dan
koordinasi

Rapat koordinasi Dinas Pendapatan Kota
Bandar Lampung dengan instansi terkait

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi
Dipenda Kota Bandar Lampung dengan
isntansi terkait

Penyusunan APBD murni dan perubahan Terwujudnya acuan pengelolaan dana tahun
anggaran berjalan

Penyusunan dan pembahasan LAKIP, LKPJ
dan RKT

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

Koordinasi, intensifikasi obyek retribusi
daerah

Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi
obyek retribusi daerah

Penyusunan realisasi penerimaan dan
evaluasi administrasi pemungutan retribusi
dan PLL

Terlaksananya penyusunan realisasi
penerimaan dan evaluasi administrasi
pemungutan retribusi dan PLL

Sumber Dokumen Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Penjabaran lebih lanjut dari program Program strategis dan indikator keberhasilan

Dipenda Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi PKB dan BBNKB.

2. Melakukan pendataan sumber retribusi daerah dan lain-lain.

3. Melakukan evaluasi potensi PBBKB.

4. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan daerah.

5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan operasi gabungan.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan benda-benda berharga.

7. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi PPH.

8. Melakukan penyusunan dan perubahan perda pajak dan retribusi daerah.

9. Melakukan penyusunan juklak perda pajak dan retribusi daerah.

10. Menyusun data dan dokumentasi perkembangan pendapatan daerah.
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11. Melaksanakan diklat teknis fungsional.

12. Mengirim aparatur untuk mengikuti diklat teknis fungsional.

13. Mengusulkan aparatur untuk mengikuti diklat penjenjangan.

14. Mengirim aparat untuk pendidikan S1,S2.

15. Mengadakan rapat secara berkala dengan semua unsur pimpinan lingkup

organisasi Dipenda.

16. Menerapkan PP Nomor 30 tahun 1980 secara konsekwen tanpa pilih kasih.

17. Membuat rincian tugas setiap jabatan.

18. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan.

19. Melaksanakan pembinaan teknis BKP di masing-masing Instansi /Dinas Kota

Bandar Lampung.

20. Melaksanakan peningkatan pelayanan dengan sistem komputerisasi.

21. Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus dibayarkan oleh

Wajib Pajak/ Retribusi.

22. Membuat kotak saran yang ditempatkan pada setiap unit pelayanan.

23. Membuka sambungan telepon langsung bebas pulsa, untuk pengaduan.

24. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

25. Menerapkan pelayanan dengan sisitem FIFO ( First in Firstout).

26. Menerapkan pelayanan dengan sistem ban berjalan.

27. Melaksanakan operasi gabungan.

28. Penerbitan media Dipenda.

29. Penyampaian SPPT, PKB.

30. Penyusunan RKA dan DPA.
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31. Penyusunan LAKIP.

32. Mengadakan rapat tim pembina SAMSAT.

33. Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

34. Mengadakan kerjasama dengan aparat desa/ kelurahan dalam hal pendataan dan

atau penagihan pajak daerah.

35. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian potensi

sumber-sumber PAD.

4.2.6. Gambaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dipenda Kota Bandar Lampung

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Dipenda Kota Bandar Lampung dalm melaksanakan

tugas pokoknya didukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 7. SDM Dipenda Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah
1 Struktural Kantor Pusat 21
2 Staf Kantor Pusat 139
3 Struktural UPT 39
4 Staf UPT 137

Jumlah 336
Sumber: Dokumen Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015
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Berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki Dipenda Kota Bandar Lampung

tersebut, Dipenda Kota Bandar Lampung merencanakan beberapa program strategis

yang disesuaikan dengan visi dan misi agar dapat diwujudkan. Salah satu program

strategis tersebut ialah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program

ini dilaksanakan dari tahun 2011. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur yang dilaksanakan Dipenda Kota Bandar Lampung terdiri dari pendidikan

dan pelatihan formal
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4.2.6. Struktur Organisasi

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Dipenda Kota Bandar Lampung

(Sumber:Dokumen Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015)
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Gambar 5. Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dipenda
Kota Bandar Lampung

(Sumber: Dokumen Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015)
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Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Bandar Lampung maka struktur Dipenda Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Adapun fungsi kepala dinas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan set.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan

administrasi kepala satuan unit kerja di lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset. Adapun fungsi sekretaris:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan dan program.

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

3. Pelaksanaan urusan keuangan dan asset.
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4. Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa

sub bagian seperti sub bagian sunprog monitoring dan evaluasi yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi mempersiapkan kebijakan teknis, rencana dan program di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu juga, ada

juga sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan.

c. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan,

menginventarisir dan mengkaji potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta

menyusun kebijakan operasional pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah

dan retribusi daerah, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan, serta evaluasi

dan pelaporan daerah.fungsi bidang pendapatan adalah:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dana

perimbangan dan pendapatan lain-lain.

2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

3. Mengkoordinasikan tentang penerimaan daerah dengan instansi terkait.

4. Memberikan bimbingan dan pertimbangan teknis terhadap kegiatan pendataan,

perhitungan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi.

5. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi.

6. Menetapkan pajak dan retribusi daerah.

7. Melaksanakan penagihan pada seluruh komponen pendapatan daerah.
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8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan

pendapatan.

Bidang pendapatan membawahi tiga seksi yakni seksi pajak daerah dan retribusi

daerah, seksi dan perimbangan lain-lain dan seksi penerimaan dan sumber lain-

lain.

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas pokok

menyiapkan dan mengkaji data serta dasar-dasar dalam rangka penyusunan dan

pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengawasan aset yang meliputi

inventarisasi, penghapusan, penyimpanan dan pengamanan serta pengawasan dan

penertiban. Adapun fungsi bidang perencanaan dan pengendalian operasional

adalah:

1. Mengumpulkan data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan

APBD.

2. Mengkaji data dalam perencanaan anggaran.

3. Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran.

4. Menyiapkan pengesahan dokumen anggaran.

5. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset daerah.

6. Melaksanakan pengelolaan aset daerah.

7. Melaksanakan pengawasan aset daerah.

8. Memfasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.
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Bidang perencanaan dan pengendalian operasional membawahi tiga seksi yakni

seksi perencanaan dan ekstensifikasi, seksi pengendalian dan pengawasan dan

seksi pengolahan data dan informasi.

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinir,

melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis operasional serta pengawasan

atas penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap

pelaksanaan APBD. Adapun fungsi bidang pembukuan dan pelaporan yaitu:

1. Menyusun draft SK tim kerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

baik laporan semesteran maupun laporan tahunan.

2. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan APBD.

3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (laporan tahunan) yang terdiri

dari: rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, neraca daerah,laporan arus kas,

catatan atas laporan keuangan.

4. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal pelaporan keuangan,

pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

Bidang pembukuan dan pelaporan membawahi tiga seksi yakni pembukuan SKPD,

seksi pelaporan penerimaan dan seksi pembukuan penerimaan.
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f. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang ini mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan operasioanal,

mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan

operasional, penyelenggaraan keuangan bidang pendaftaran dan penetapan pada

pendapatan keuangan daerah. Adapun fungsi bidang pendaftaran dan penetapan

adalah:

1. Menyiapkan anggaran kas.

2. Menyiapkan surat penyediaan dana.

3. Menyiapkan surat perintah pencairan dana.

4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan

atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

6. Mengusahakan dan mengatur dan yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

7. Menyimpan uang APBD.

8. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan

inventaris daerah.

9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atas beban rekening kas umum.

10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah.

11. Melakukan penagihan utang.
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dinas dalam

penyelenggaraan tugas teknis di bidang pendapatan, penagihan, pengelolaan

keuangan aset daerah.

Tabel 8. Daftar UPTD di Kota Bandar Lampung

No Kecamatan Kelurahan
1 Tanjung Karang Pusat 7
2 Tanjung Karang Timur 5
3 Tanjung Karang Barat 7
4 Kedaton 7
5 Rajabasa 5
6 Tanjung Senang 7
7 Sukarame 6
8 Sukabumi 7
9 Panjang 7

10 Teluk Betung Selatan 6
11 Teluk Betung Barat 5
12 Teluk Betung Utara 6
13 Kemiling 9
14 Teluk Betung Timur 6
15 Enggal 6
16 Bumi Waras 6
17 Way Halim 6
18 Kedamaian 7
19 Labuhan Ratu 6
20 Langkapura 5

Jumlah 126
Sumber Dokumen Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Hasil Pelaksanaan Program

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung

belum mencapai tujuan program dikarenakan tidak meningkatnya produktivitas

kinerja aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung yang dilihat melalui realisasi PAD

Kota Bandar Lampung. Tujuan program belum dibuat secara spesifik melalui

indikator keberhasilan rencana strategis program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur.

6.1.2. Faktor Penghambat

Masalah yang menjadi faktor penghambat Dipenda Kota Bandar Lampung dalam

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ialah:

a. waktu yang sangat singkat dalam pelatihan.

b. Tidak semua aparatur khususnya bagi aparatur UPTD Kota Bandar Lampung

yang mengikuti program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

dilaksanakan melalui pelatihan in job training dan hanya satu aparatur yang

mengikuti pelatihan out job training.
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c. Tidak adanya standarisasi program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung.

d. Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimilki Dipenda

Kota Bandar Lampung.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

a. Perlunya Dipenda Kota Bandar Lampung membuat indikator keberhasilan

program yang spesifik yang ingin dicapai, agar program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung menjadi

program yang memiliki nilai.

b. Untuk mengurangi hambatan program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung, maka Dipenda Kota Bandar

Lampung perlu melakukan:

1. Penambahan waktu pelaksanaan pelatihan.

2. Mengikutsertakan seluruh aparatur yang ada di UPTD Kota Bandar

Lampung dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur yang

dilaksanakan melalui pelatihan in job training dan menambah

aparatur yang mengikuti pelatihan out job training. Atau dengan cara

menerapkan strategi transfer ilmu yang diberikan oleh aparatur yang

mengikuti pelatihan kepada yang tidak mengikuti pelatihan, agar

terjadi efesiensi dan efektivitas.
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3. Dipenda Kota Bandar Lampung perlu membuat standarisasi program

agar pelaksanaan program memiliki arah dan tujuan yang jelas.

4. Dipenda Kota Bandar Lampung seharusnya merealisasikan

pengirimin aparatur untuk melaksanakan pendidikan S1/S2 sebagai

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

yang ada di Dipenda Kota Bandar Lampung.
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