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ABSTRACT

THE MANAGEMENT AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM OF
NATION AND POLITIC UNITY INSTITUTION

IN SOUTH LAMPUNG DISTRICT IN SUPPORTING ITS MISSION AND
VISION IN 2016

(A Study in the Fields of Ideology Education, Politic and National Awareness
Affairs, and Sustain Abilities in the Art, Religion and Culture)

By

RANGGA GIRI WIBOWO

The objective of this research was to find out the descriptions about management
and performance of the working programs of Nation and Politic Unity Institution
in South Lampung district in 2016. This was a descriptive research with
qualitative data. Data were collected with interviews and documentations. The
research results showed that: (1) each working unit in Nation and Politic Unity
Institution in South Lampung district did not have strategic working plan or
operational working plan, and this could be seen from conditions in the field
which only focused in the socialization plans; (2) each working unit in the Nation
and Politic Unity Institution in South Lampung district did not involve
stakeholders such as members of legislative from legislative commission A,
traditional public figures, and public figures in the coordination of working plan
arrangements, so that there were no responsive attitudes shown amongst the sub
working units; (3) the exercises of the working plans by each working division in
the Nation and Politic Unity Institution in South Lampung district only focused on
the public presence in the socialization but the exercise of the socialization did not
produce output according to vision, mission, goal, and objective; (4) monitoring
conducted by  legislative commission A in Lampung district only focused in
hearing of the working indicator achievements and result of working indicator
achievement were questionable; (5) performance management did not work, and
this could be seen from no interactive dialogue between leaders and their
subordinates and sub working units about the working program mechanisms to
run, and the leader of the Nation and Politic Unity Institution in South Lampung
district did not encourage the changes of working mechanisms to the employees.

Keywords: planning, coordination, exercise, monitoring, and performance
management.



ABSTRAK

MANAJEMEN PROGRAM KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MENDUKUNG

VISI MISI TAHUN 2016

(Studi pada Bidang Bina Ideologi, Bidang Politik dan kewaspadaan nasional, dan Bidang Ketahanan Seni,
Agama, dan Budaya)

Oleh

RANGGA GIRI WIBOWO

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen dan
kinerja program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung
Selatan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskeriptif dengan
data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara
dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1) tidak
maksimalnya anggaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Selatan sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan
program kerja, (2) sarana prasarana seperti kendaraan dinas, sistem informasi dan
dokumentasi yang belum lengkap terkait wilayah rawan konflik atau wilayah
rawan penyebaran gerakan radikal, (3) pelaksanaan program kerja masing-masing
bidang kerja yang masih terfokus pada kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan
peogram kerja yang tidak terfokus di seluruh wilayah Kabupaten Lampung
Selatan, (4) masih ada sebagian besar program kerja yang belum mampu untuk
menjawab permasalahan yang tertera dalam isu strategis, (5) Metode pengawasan
yang dilakukan oleh Legislatif hanya sebatas hearing diakhir tahun, tanpa adanya
pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, selain itu belum adanya
koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Daerah untuk
melakukan pengawasan terkait penggunaan anggran program kerja, dan (6) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki
memiliki posko siaga konflik dan posko siaga di masing-masing wilayah
Kabupaten Lampung Selatan terkait adanya penyebaran ajaran radikal.

Kata Kunci : anggaran, saran prasarana serta sistem informasi, pelaksanaan
program kerja, dan pengawasan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan merupakan

Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati Lampung Selatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016

memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas pokok lainnya

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Sementara fungsi

yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2016 salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi

pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang

Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan merupakan

“garda terdepan” Pemerintah Daerah untuk meminamilisir sejak dini

terjadinya gerakan radikal, terorisme, konflik antar warga, konflik antar

suku/ras, meningkatkan kenyamanan serta ketentraman warga di masing-
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masing Desa/Kelurahan,dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan upaya

tersebut diperlukan sebuah manajemen Pemerintahan antar Bidang Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, manajemen

Pemerintahan tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan

pengawasan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan bahwa

daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya

sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Manajemen

pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan

diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian

hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda

pemerintahan, untuk itu diperlukan langkah-langkah manajemen

pemerintahan dalam mendukung keterpaduan tugas dan fungsi pemerintahan,

khususnya keterpaduan tugas dan fungsi Pemerintah pada bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Merujuk dari pernyataan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

serta sebagai fungsi sebagai pembina serta pelaksanaan tugas dibidang
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kesatuan bangsa dan politik di daerah otonom pada tahun 2016 memiliki

beberapa program kerja yang meliputi :

Tabel 1. Program kerja Bidang Kerja Badan Kesbangpol Lampung Selatan.

No Bidang Kerja Program Kerja

1. Bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan

sosialisasi tentang nilai wawasan
kebangsaan yang meliputi tekad
bersama untuk berkehidupan
kebangsaan yang bebas, merdeka,
dan bersatu, cinta akan tanah air
dan bangsa demokrasi atau
kedaulatan rakyat, serta
kesetiakawanan sosial

2. Bidang Kewaspadaan
Nasional

Program kerja pengaktifan kembali
siskamling untuk meminimalisir
terjadinya konflik antar warga,
meminimalisir terjadinya tindakan
kriminal, meminimalisir terjadinya
penyebaran ajaran radikal, dan
membantu pihak kepolisian dalam
membantu menciptakan rasa aman
dan nyaman di wilayah masing-
masing.

3. Bidang Ketahanan Seni,
Agama, dan Budaya

Pelaksanaan program kerja
sosialisasi kebhinekaan sosialisasi
pembauran antar umat beragama
bersama fkub, dan festival pawai
adat Lampung yang dilakukan
untuk meminimalisir gerakan
radikal yang mengatasnamakan
agama dan semakin membaurnya
kelompok budaya Lampung serta
semakin membaurnya kelompok
agama di Kabupaten Lampung
Selatan.

(Sumber data yang sudah diolah melalui Lakip dan hasil wawancara singkat).

Program kerja tersebut disusun untuk mendukung isu-isu startegis yang

merujuk kepada tugas dan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan, adapun isu-isu strategis tersebut meliputi:
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Tabel 2 Isu Strategis Badan Kesbangpol Lampung Selatan

No Isu Stratgeis

1. Lampung Selatan merupakan pintu gerbang pulau Sumatera (Serambi

Sumatera) yang sangat rawan penyeludupan di daerah sebagai askes

semakin terbukanya daerah Lampung khususnya Daerah Kabupaten

Lampung Selatan yang menjadi simpul perdagangan wilayah barat

dengan dukungan sarana dan prasarana trasportasi dan pelabuhan

penyebrangan Bakauheni yang rawan penyeludupan dan tindakan

kriminal.

2. Secara sosiologis Kabupaten Lampung Selatan adalah Kabupaten

yang majemuk baik suku maupun agama, maka akan terjadi emberio

kerawanan sosial yang akan menjurus pada disintegrasi bangsa.

3. Kerukunan hidup umat beragama secara umum telah dipelihara

dengan baik namun masih dijumpai kelompok-kelompok kecil

masyarakat yang berpandangan sempit yang cenderung ekstrim

fundamental dan eksklusif (tertutup).

4. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan merupakan potensi rawan

konflik sosial dan sara.

5. Upaya untuk pengamalan pancasila sebagai dasar negara dan azaz

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkesan lamban.

6. Demokrasi dan keterbukaan diharapkan mampu mendukung

pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

(Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016-2021).

Kebijakan dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan dalam merancang program kerja tahun 2016 memiliki

harapan yaitu tercipatnya suasana kondusif, damai, dan tentram di wilayah

Kabupaten Lampung Selatan, tanpa adanya konflik, kerusuhan, terorisme,

dan sebagainya. Program kerja tersebut perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan
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Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, mengingat Kabupaten

Lampung Selatan merupakan gerbang pulau Sumatera dan tingkat

multikulturarisme di Kabupaten Lampung Selatan sangat beragam, sehingga

antisipasi perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan

sosial yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat yang damai,

aman, dan demoratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun secara praktek selama tahun 2016 sampai memasuki awal tahun 2017

pelaksanaan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan

sasaran.

Permasalahan seperti kasus konflik yang melibatkan warga Desa Kunjir dan

Desa Muli, tertangkapnya warga Desa Siring Jaha Kecamatan Sidomulyo

karena terkait kasus terorisme, tertangkapnya waga Desa Way Galih terkait

jaringan Isis, kasus Gafatar pada awal tahun 2016, dan masih tingginya

tingkat kriminalitas di desa terkait kasus pencurian, peredaran narkoba, dan

sebagainya masih terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Abdul Syani (Gelar

Temenggung Kesuma Ratu) selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat

Lampung Selatan, akademisi Sosilogi Unila dan Anggota KLPK kerja pusat

Pendidikan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung memberikan

pemaparan :

“permasalahan sosial masih cukup tinggi di Kabupaten Lampung
Selatan, karena di Kabupaten Lamsel masyrakat multikultur sangat
banyak dan Lamsel merupakan pintu masuk utama Sumatera. Melihat
permasalahan sosial yang belum terselesaikan di tahun 2016 dan
persoalan baru di tahun 2017 terkait permasalahan terorisme yang
melibatkan warga desa Lamsel, dapat dilihat bahwa program kerja yang
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selama ini dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Lamsel tidak berjalan
dan tidak tepat sasaran secara manajemen.” (Wawancara 22-3-2017).

Pemaparan diatas akan diperkuat melalui data dari media online :

Tabel 3. Permaslahan sosial di Kabupaten Lampung Selatan
No Berita Sumber

1. Warga Lamsel terlibat gafatar yang
melibatkan warga Desa Mekar
Mulya, Kecamatan Palas dan Desa
Kuala Sekampung, Desa Kedauang
serta Desa Bakti Rasa Kecamatan
Sragi. Terjadi pada tanggal 26
Februari 2016.

http://www.radarlamsel.com/22-warga-
eks-gafatar-di-islamkan/

2. Banyak pelajar lamsel terlibat
masalah kriminal.

http://takberitai2.blogspot.co.id/2017/01/m
iris-banyak-pelajar-lamsel-terlibat.html

3. Konflik warga Desa Kunjir dan
Desa Way Muli terjadi 21
September 2016

https://kupastuntas.co/berita-daerah-
lampung/selatan/2016-09/breaking-news-
ratusan-warga-desa-kunjir-serang-desa-
way-muli/

4. Warga Desa Way Galih Kecamatan
Tanjung Bintang terlibat Isis (27
Maret 2017)

http://lampungnews.com/2017/03/terlibat-
jaringan-isis-warga-tanjungbintang-lamsel-
dideportasi-dari-suriah/

5. Warga Desa Siring Jiha Kecamatan
Sidomulyo terlibat jaringan
terorisme di Poso (12 Maret 2017)

http://news.liputan6.com/read/2883873/pol
da-selidiki-warga-lampung-terduga-
teroris-dicokok-di-sulawesi

(Sumber data yang sudah diolah melalui media massa)

Merujuk dari pemaparan tersebut penulis dapat melihat bahwa program kerja

yang dilakukan oleh masing-masing Bidang Kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2016  masih belum

berjalan, fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan sebagai penyelenggara kebijakan Pemerintah Daerah dibidang

Kesatuan Bangsa dan Politik belum terlihat, dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagai “garda terdepan” pemerintah dalam mewujudkan

persatuan, fungsi untuk mengurangi konflik, fungsi mencegah pemahaman

radial, fungsi keamanan, dan kenyamanan belum terwujud secara praktek.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa

penerapan manajemen pemerintahan di era otonomi daerah masih sedikit
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memiliki kekurangan, program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan yang kurang berjalan selama satu tahun dapat

terjadi karena perencanaan yang kurang matang atau perencanaan yang tidak

memiliki strategi, koordinasi yang tidak melibatkan steckholder, pelaksanaan

program kerja yang tidak sesuai dengan perencanaan, pengawasan yang

kurang tepat dilakukan oleh legislatif, manajemen kinerja yang tidak terjalin

dengan baik dan sebagainya. Permasalahan tersebut tentunya tidak dapat

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga tentunya tidak

sesuai dengan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan yang merujuk kepada keamanan, ketentraman, dan

kehidupan demokrasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya belum

sesuai dengan isu strategis yang terdapat dalam rencana startegis (Renstra).

Adapun penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini

adalah penelitian dari :

1. Tulisan dari Syaidatul Nugrahinni S dan Herbasuki Nurcahyanto, dari

Jurusuan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang. Dengan judul tulisan “Analisis

Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian

tersebut membahas tentang kinerja Kesbangpol Kota Semarang yang

dilihat melalui indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas,

dan akuntabilitas. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian
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penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian Syaidatul

Nugrahinni S dan Herbasuki Nurcahyanto hanya berfokus kepada

fenomena minimnya produktivitas kinerja pegawai Badan Kesbangpol

Kota Semarang  dalam pelaksanaan tugas.

2. Tesis Lely Ambonowati (2002), program pasca sarjana Jurusan Ilmu

Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponergoro

dengan judul tulisan “Analisis Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Jawa Tengah.” (diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/12992/

pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 19.00 WIB). Penelitian ini

menggunakan metode penelitian survei dengan instrumen penelitian

daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan responden sebagai narasumber

berjumlah 44 orang yang merupakan 25 % populasi yang berjumlah 175

orang pegawai Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

terletak pada fokus penelitian, penelitian Lely Ambonowati yang berfokus

kepada kinerja pimpinan dalam memberikan motivasi kepada pegawai

dan jumlah pegawai yang perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah.

3. Tesis Rizkyansyah (2010), Program Pasca Sarjana Universitas Negeri

Bengkulu, dengan judul tulisan “Analisis Ormas dan LSM Dalam

Pembinaan Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Bengkulu”. (diunduh

http://repository.unib.ac.id/1904/ pada tanggal 27 Februari 2017 pukul

19.00 WIB). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang
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bersifat kualitatif deskriftif, perbedaan mendasar antara penelitian ini

dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian

Rizkyansyah yang berfokus kepada pembinaan organisasi masyarakat dan

pembinaan lembaga swadaya masyarakat Kesbangpol Kota Bengkulu

yang belum berjalan secara maksimal.

4. Naskah Publikasi Azfina Julyara (2015), (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-

content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2

015/09/jurnal-C.pdf diunduh pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 19.00

WIB). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Dengan judul

tulisan “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan

Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau”. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan masalah,

menjelaskan, atau mengungkapkan gejala-gejala yang ada mengenai

nasionalisme pemuda Provinsi Kepulauan Riau, teknik analisa data

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Perbedaan mendasar antara

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus

penelitian, Penelitian Azfina Julyara hanya berfokus pelaksanaan program

kerja penerapan wawasan kebangsaan yang belum berjalan secara

maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya/tidak adanya dana yang

dibutuhkan dalam menjalankan program kerja, tidak adanya tim penelitian

dan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang dijalankan dan kurangnya

sensitifitas pencegahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu

sendiri.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah

yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 ?

2. Apakah program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2016 telah sesuai dengan isu strategis yang

tertuang dalam rencana strategis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam

penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen Program Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui Apakah program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 telah sesuai dengan isu

strategis dalam rencana strategis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
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1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

pengembangan bidang ilmu Pemerintahan terutama kajian tentang

manajemen pemerintahan yang berfokus kepada program kerja

pemerintahan di era otonomi daerah.

2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,

memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait

manajemen program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.

3. Kemudian sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian lebih

lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian

dengan tema atau masalah serupa.
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II.  TINJAUAN  PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas-aktivitas dalam

organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan, pengendalian,

pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada mulanya manajemen

berasal dari kata to manage yang merupakan menagani, memimpin,

membimbing, serta mengatur, Inu Kencana Syafiie (2011:1-2). Proses

tersebut merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut, dan

berkaitan serta dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George Terry dalam Inu Kencana Syafiie (2011:2) memberikan

pemaparan bahwa manajemen merupakan suatu proses khusus yang

terdiri dari perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

lainnya. Ordway dalam Inu Kencana Syafiie (2011:2) memberikan

pemaparan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang

mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Glover dalam Buchari Alma (2006:130) kembali menjelaskan bahwa

manajemen merupakan suatu kepandaian manusia untuk menganalisa,

merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi penggunaan secara

efektif sumber-sumber dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan

tertentu. Pemaparan diatas akan diperkuat oleh pendapat dari Andrew F.

Sikula dalam Malayu S.P. Hasibuan (2015:2) yang memberikan pendapat

terkait manajmen :

“manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan,
pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan
untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh
setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi,
sehingga akan dihasikan suatu produk atau jasa secara efisien.”

Berdasarkan pemaparan yang telah diperkuat oleh para ahli maka yang

dimaksud dengan manajemen dalam penelitian ini adalah aktivitas

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan

oleh setiap organisasi birokrasi dengan tujuan untuk menentukan dan

mencapai sasaran program kerja yang telah ditentukan oleh visi dan misi

organisasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam pelaksanaannya manajemen memiliki lima fungsi utama, yang

dimana fungsinya adalah sebagai berikut :
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a. Planning (Perencanaan)

Pada dasarnya perencanaan merupakan salah satu landasan utama dan

menjadi salah satu indikator manajemen yang memainkan peranan

penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Joel G.

Seigel dan Jae K. Shim dalam Irham Fahmi (2015:34) yang

memberikan pendapat bahwa perencanaan merupakan pemilihan

tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik

dan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. F.X. Soedjadi dalam

Inu Kencana Syafiie (2011:76) memberikan sebuah penjelasan bahwa

perencanaan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan

penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum

melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai

tujuan yang ditetapkan.

Siagian dalam Syafiie (2011:15) menjelaskan bahwa perencanaan

merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara

matang tentang hal-hal apa saja yang akan dikerjakan dimasa yang

akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pemaparan diatas akan diperkuat oleh pendapat dari George Terry

dalam Inu Kencana Syafiie (2011:82) memberikan penjelasan bahwa

perencanaan merupakan pemilihan fakta-fakta dan usaha yang

menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian

membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan

tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan
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untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Widjojo Nitisastoro dalam

Bintoro (1985:14) mengemukakan bahwa perencanaan pada dasarnya

berkisar pada dua hal, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan secara sadar menganai tujuan-tujuan konkrit yang

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai

yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta

rasional guna mencapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian perencanaan

dalam tiga hal, yang meliputi :

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses

mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-

baiknya dengan memannfaatkan sumber-sumber yang ada supaya

lebih efektif dan efisen.

3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang

akan dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa. Proses

perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain

bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik

melalui tiga cara.

Pemaparan diatas diperkuat kembali oleh pendapat Sondang Siagian

dalam Inu Kencana Syafiie (2011:83-84) yang menyatakan bahwa

proses perencanaan harus dibuat terlebih dahulu untuk memenuhi

syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.
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2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh
memahami tujuan organisasi.

3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh
mendalami serta menguasai teknik perencanaan.

4. Rencana harus dibuat bersamaan dengan ketentuan yang terperinci
mulai dari pembiyaan, sampai pada kemungkinan kegagalan.

5. Rencana tidak lepas sama sekali dari bagaimana kemungkinan
pelaksanaannya kelak setelah dikerjakan.

6. Rencana harus dibuat sederhana dan dapat dijangkau namun
diperhitungkan kendala dan kemudahannya.

7. Rencana harus luwes dalam arti dapat diubah sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan semula.

8. Dalam pembuatan rencana harus dibuat juga pengambilan resiko
apa yang akan dihadapi ketika terjadi halangan.

9. Rencana harus dibuat praktis dan pragmatis dalam arti
diperhitungkan dan tidak keluar dari apa yang telah ditentukan
semula.

10. Rencana dapat juga diperhitungkan berbagai ramalan apa yang
akan terjadi kemudian hari.

H.B. Siswanto (2016:78) memberikan pemaparan bahwa perencanaan

memiliki tiga karatekristik yang diperuntuhkan untuk mendukung

tercapainya pelaksanaan program kerja suatu organisasi :

1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang,

2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu

serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil

oleh perencana, dan

3. Masa yang akan datang, tindakan identifikasi pribadi, serta

organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam

perencanaan.

Perencanaan pada dasarnya harus diarahkan pada tercapainya tujuan

sebuah organisasi, jika perencanaan yang telah dirancang dari awal

tidak dapat tercapai serta tidak dapat menjawab kebutuhan visi misi

sebuah organisasi, maka hal ini dapat disebabkan karena rencana yang

disusun dari awal tidak memiliki target pencapaian dan tidak memiliki

tujuan konkrit yang hendak dicapai. Perencanaan harus didasarkan
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kepada kenyataan obyektif dan perencanaan harus memiliki tujuan,

hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pedoman

serta proses dalam menjalankan program kerja, agar sesuai dengan

ketetapan waktu yang telah disepakati, dan sesuai dengan visi misi

organisasi. Merujuk dari pemaparan tersebut Malayu Hasibuan

(2015:95) telah memberikan pemaparan terkait tujuan dari

perencanaan atau planning :

1. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-
kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman
cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.

2. Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis,
karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada
tujuan.

3. Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil resiko yang
dihadapi pada masa yang akan datang.

4. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara
teratur dan bertujuan.

5. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap
tentang seluruh pekerjaan.

6. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran alat
hasil kerja.

7. Peencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
8. Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari

mismanagement dalam penempatan karyawan.
9. Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna

organisasi.

Pemaparan diatas akan kembali diperkuat oleh Rusniati dan Ahsanul

Haq dalam jurnalnya yang berjudul Perencanaan Strategis Dalam

Persepektif Organisasi Jurnal Intekna, Tahun XIV, No. 2, Nopember

2014 : 102 – 209, yang menyebutkan bahwa :

“rencana-rencana strate-gik (strategic plan), yang dirancang
memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas ; dan rencana-
rencana operasional (operational planning), penguraian lebih
terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Ada
dua tipe rencana-rencana operasional, yaitu rencana sekali pakai
(single use plans) dan rencana tetap (standing plans). Rencana
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sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Rencana tetap
merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan
situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.”
(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=352623&val=
8097&title=PERENCANAAN%20STRATEGIS%20DALAM%20
PERSPEKTIF%20ORGANISASI diunduh 23-3-2017 pukul 19.00
WIB.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh para ahli dan

diperkuat dengan pemaparan dari jurnal penelitian diatas maka yang

dimaksud dengan perencanaan dalam penelitian ini adalah harapan

dan strategi kerja jangka menengah dan jangka panjang dari sebuah

organisasi untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan

sasaran program kerja.

b. Koordinasi

Salah satu fungsi dari koordinasi dalam sebuah organisasi publik atau

organisasi Pemerintahan adalah sebagai indikator penentuan

penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan,

penentuan orang-orang yang melaksanakan, dan pendelegasian

wewenang yang ditugaskan pada masing-masing bidang organisasi.

Koordinasi menurut analisis penulis merupakan sebuah tindakan yang

menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam

suatu kelompok orang atau badan, dan bidang untuk bersinergi dan

berkoordinasi secara bersama, guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
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E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2007:85) memberikan pemaparan

bahwa koordinasi merupakan sebuah pergerakan tim dengan

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-

masing dan menjaga agar kegiataan tersebut dilaksanakan dengan

keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. George

Terry dalam Inu Kencana Syafiee (2011:34) memberikan pemaparan

bahwa koordinasi merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-

usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang terpimpin dalam

hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan

tujuan yang telah ditetapkan. James D. Mooney dalam Inu Kencana

Syafiee (2011:34) kembali memaparkan bahwa koordinasi merupakan

susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan

kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Pemaparan diatas

akan diperkuat oleh pendapat dari Awaluddin Djamin dalam Malayu

S.P. Hasibuan (2015:86) :

“koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi,
unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sedemikian rupa,
sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling
membantu antara atasan dan pegawai dalam sebuah organisasi.”

Husaini Usman (2009:438) memaparkan tujuan dan manfaat

koordinasi antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan KISS (coordinator, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi).

2. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.

3. Agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan pelaksanaan

tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikanyang sulit
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bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin

besar pula kebutuhan akan pengoordinasikan.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2003:297) memberikan pemaparan

tentang tujuan koordinasi, yaitu:

1. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi
mungkin melalu singkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan
kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu
organisasi.

2. Mencegah konflik dan menciptakan efesiensi setinggi-tingginya
setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui
kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang
bersangkutan.

3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap salingresponsive-
antisipatif dikalangan unit kerja interdependen danindependen
yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak
dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan
informasi dan komunikasi efektif.

Pemaparan diatas kembali diperkuat oleh Taliziduhu Ndraha (2003:

299) yang memberikan pemaparan tentang bentuk koordinasi yang

dapat diindetifikasikan sebagai berikut:

1. Koordinasi waktu, koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan
proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan
serenak dan mana yang harus berurutan. Jika berurutan,
bagaimana urutan-urutannya. Koordinasi ini dependen, kausal, dan
sebangsanya.

2. Koordinasi Ruang, koordinasi ruang dapat diartikan sebagai
Koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatukegiatan
melalui berbagai derah kerja.

3. Koordinasi Interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit
kerja yang berkepentingan atas suatu projek serba gunaatau
produk bersama tertentu.

4. Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan olehunit
kerjayang berkepentingan atas suatu projek serba gunaatau produk
bersama tertentu.

5. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yangberada
di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi.Koordinasi
seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerjaYang satu
dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

6. Koordinasi perencaaan, oleh James G. March dan Hebert A.Simon
(1958) disebut coordination by plan, guna mengantisipasi
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terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu
oleh keberhasilan unit kerja yang lain.Koordinasi ini berlangsung
antara unit kerja yang berhubunganInterdependen dan independen.

7. Koordinasi masukan-malik, oleh March dan Simon disebut
Coordination by feedback, yaitu koordinasi hasil control terhadap
setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan adjustment,
improvement,dan, correction.

Pemaparan diatas kembali diperkuat oleh pamuji (1982:40-4) yang

memberikan penjelasan tentang prinsip utama dalam koordinasi yang

meliputi:

1. Koordinasi harus dilakukan sebelum melaksanakankegiatan atau
pekerjaan.Koordinasi adalah proses yang kontinu.

2. Koordinasi harus ditunjang dengan adanya petertemuan, diskusi,
rapat atau sharing bersama-sama antar unit yang berkoordinasi.

3. Perbedaan-perbedaan, persoalan, dan msalah dalam Pelaksanaan
pekerjaan atau bkegiatan harusdikemukakan secara terbuka dan
harus segera ditemukan sarana-sarana pemecahan atau solusinya.

Selain itu Taliziduhu Ndraha (2003: 300) kembali menjelaskan bahwa

koordinasi dapat dibedakan menjadi :

1. Koordinasi hierarkis (vertikal), yang dilakukan oleh pejabat

pimpinan dalam suatu instasi terhadap pejabat atau instansi

dibawahnya.

2. Koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh pejabat atau suatu

instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya

saling berkaitan berdasarkan asas-asas fungsional. Koordinasi ini

dapat dibedakan atas koordinasi fungsional horizontal, diagonal,

dan teritorial.

a. Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh seorang atau

suatu instansi lain yang setingkat. Koordinasi fungsional

horizontal dilakukan oleh pejabat atau instansi terhadap

pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi

bukan bawahannya.

b. Koordinasi fungsional teritorial dilakukan oleh seorang pejabat

atau instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada
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didalam suatu wilayah tertentu dimana semua urusan yang ada

dalam wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat memberikan analisis

konsep bahwa penerapan manejemen modern harus dapat memberikan

pemaparan dengan mekanisme pendelegasian wewenang dan

pembagian beban kerja kepada para bawahan oleh manajer dalam

sebuah perusahaan atau organisasi, maka setiap kelompok individu

(bawahan) akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang

yang diperintahkan. Mekanisme pelaksanaan koordinasi tidak dapat

diperintahkan, namun harus menggunakan strategi persuasif kepada

bawahan. Secara psikologis apabila cara persuasif dilakukan maka

secara langsung bawahan merasa dihargai, karena merasa “diajak atau

diundang” untuk mengadakan koordinasi kerja. Merujuk dari

pemaparan tersebut Malayu S.P. Hasibuan (2015:88) memberikan

pemaparan terkait tata cara mengadakan koordinasi :

1. Memberikan keterangan langsung dan bersahabat. Keterangan
mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan
yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan
koordinasi yang baik.

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang
akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu
anggota dengan tujuan sendiri, dan tujuan itu adalah tujuan
bersama.

3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan
ide, saran-saran, dan lain sebagainya.

4. Medorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat
perumusan dan penciptaan sasaran.

5. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan atau
pegawai.

6. Manajer atau atasan selalu melakukan komunikasi informal
dengan para bawahn.
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Muhammad Mirwan dalam jurnalnya yang berjudul Optimalisasi

Koordinasi Pemerintahan, eJournal Administrasi Negara menyebutkan

bahwa :

“koordinasi pemerintahan meliputi Tanggung jawab koordinasi
terletak pada pimpinan, Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
Koordinasi adalah proses yang terus menerus. Adanya pengaturan
usaha kelompok secara teratur. Koordinasi adalah konsep kesatuan
tindakan bersama.Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, yang
diperuntuhkan untuk melakukan sinkronisasi antara masalah kerja
sama antara aparatur pemerintahan dan sub unit kerja yang
memiliki visi misi yang sama.”(http://ejournal.an.fisip-
unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/07/Mirwan%20pdf%20(0
7-07-13-01-14-37).pdf diunduh pada tanggal 23-3-2017 pukul
19.30 WIB).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh para ahli dan

ilmuan diatas, serta didukung dengan pemaparan dari jurnal ilmiah

maka yang dimaksud dengan koordinasi dalam penelitian ini adalah

pengaturan dan sinkronisasi kerja antar badan, isntitusi, pemangku

kepentingan, dan unit kerja terkait dalam menyusun beban kerja dan

jadwal pelaksanaan kerja, sehingga terdapat sikap saling membantu

serta saling melengkapi antara badan atau institusi lainnya, dalam

usaha menskironisasi program kerja yang telah di rencanakan.

c. Actuating (Pelaksanaan)

Dalam memahami ilmu tentang manajemen tentunya pelaksanaan

merupakan indikator dalam ilmu manajemen, pelaksanaan menurut

penulis pada dasarnya merupakan tindakan dari sebuah strategi kerja

yang telah disusun secara terperinci yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan
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yang telah direncanakan. Siagian S.P. dalam Alma Buchari (2006:28)

memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan

proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian

rupa, sehingga pada akhirnya mereka ingin bekerja secara ihklas agar

tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Alma Buchari (2006:28)

memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan merupakan proses dalam

bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna

mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu

program dan proyek. George Terry dalam Inu Kencana Syafiee

(2011:101) kembali memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan

merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota

kelompok berkenaan serta berusaha untuk mencapai sasaran agar

sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

Pemaparan diatas akan diperkuat oleh pendapat dari Wahab (2001:65)

yang memberikan pendapat bahwa :

“impelentasi atau pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-
tujuan yang telah digariskkan dalam keputusan kebijakan.”

Inu Kencana Syafiee (2011:102) memberikan penjelasan bahwa bagi

seseorang pemimpin pelaksanaan merupakan puncak dari managerial

administrasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan kerja atau program

memiliki lima fungsi, yang meliputi:

1. Motivating (memberikan pendorongan semangat kerja).
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2. Facilitating (memberikan saran dan prasarana agar karyawan atau

pegawai mampu bekerja secara maksimal).

3. Directing (memberikan pengarahan kepada karyawan atau

anggota untuk mampu bekerja).

4. Communicating (memberikan penjelasan dengan terang dan jelas

tentang apa yang akan dikerjakan).

5. Controlling (memberikan pengawasan agar tidak salah paham

dalam bekerja).

Sondang P. Siagian (1985:120) memberikan pemaparan bahwa jika

suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang

“achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal

pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam

pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis

(jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan

mengorganisir sumber-sumber dan staf dans elanjutnya menyusun

peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana

praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas

dan sumber-sumber.

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas

jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana

praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil

yang dicapai.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan,

analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan

penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam

laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui

adanya perbedaan penyimpangan.
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Merujuk dari pemaparan diatas, faktor pelaksanaan menempati posisi

paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk

diwujudkan. Maka Bintoro (2000:199) telah memberikan pemaparan

dan penjelasan terkait pentingnya posisi pelaksanaan dalam sebuah

manajemen, hal-hal tersebut antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara

fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program

didalan suatu sektor.

2. Perlu diperhatikan penyususnan program pelaksanaan yang jelas

dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional

perlu dituangkan dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan

ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan

program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain

dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan

tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.

4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran

dan pelaksanaan pembiayaan.

Pemaparan diatas kembali dipaparkan oleh Abdul Qohar dalam

jurnalnya yang berjudul revitalisasi manajemen pemerintahan modern,

volume 8 No 2 Juli-Desember 2012, memberikan pemaparan bahwa :

“dalam pelaksanaan atau actuating, harus ada kejelasan unit-unit
atau instansiinstansi mana saja (termasuk masyarakat) yang perlu
dan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Batas-
batas wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masingmasing unit
harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Hal ini penting untuk
menghindari terrjadinya tumpang tindih kegiatan dan benturan-
benturan kepentingan antar unit yang terkait.”(dikutip dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161088&val=
5897&title=REVITALISASI%20MANAJEMENPEMERINTAHA
N%20MODERN pada tanggal 19-4-2017, Pukul 20.30 WIB).
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Pemaparan diatas kembali diperkuat oleh Terry dalam jurnal ilmiah

Sandi Hertanto dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul

peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan

tahun 2013, Universitas Diponegoro, menyebutkan bahwa

“actuating, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan
yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan
kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan
pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai”. (dikutip dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=72859&val=4
924 pada tanggal 19-4-2017, Pukul 20.30 WIB).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diperjelas bahwa pelaksanaan

merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota

dalam sebuah organisasi dapat merealisasikan rencana yang telah

ditetapkan secara bersama, selain itu fungsi pelaksanaan dalam

manajemen diperlukan untuk menggerakkan karyawan atau pegawai

agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara

bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif

sesuai dengan perencanaan dan koordinasi yang telah ditentukan.

Selain itu pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan

tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan

mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat

dan juga untuk mendukung terlaksananya visi, misi, sasaran, dan

tujuan program kerja yang dimiliki oleh sebuah organisasi birokrasi.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi dan unsur manajemen

yang dimaksdukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan
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atau kinerja pada sebuah organisasi yang telah disusun secara

sitematis telah tepat sasaran atau belum. Pengawasan dalam artian

manajemen dapat juga diartikan sebagai kontrol dan pengamatan

proses serta hasil kerja yang dimaksudkan agar kinerja menjadi lebih

baik. T. Handoko dalam manajemen (2002:12) menjelaskan bahwa:

“pengawasan adalah suatu usaha sitematis untuk menetapkan
standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang
sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan
mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil
kegiatan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan...”.

George Terry dalam Inu Kencana Syafiee (2011:109) memberikan

pendapat bahwa pengawasan merupakan proses penentuan apa yang

harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu menilai

pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan

ukuran. Saiful Anwar (2004:127) memberikan pemaparan bahwa

pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah

diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat

mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Stephen Robien dalam Inu Kencana Syafiee (2011:110) memaparkan

pengawasan merupakan proses mengikuti perkembangan kegiatan

untuk menjamin jalannya pekrjaan. Sondang Siagian dalam Inu

Kencana Syafiee (2011:110) menjelaskan bahwa pengawasan

merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar semua pekrjaan yang dilaksanakan
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sesuai dengan rencana yang telah ditntukan sebelumnya. David

Granick dalam Inu Kencana Syafiee (2011:110) mengemukakan tiga

fase dalam pengawasan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Fase Legislatif.
2. Fase Administratif.
3. Fase Dukungan.

Arifin Abdurrahman dalam Inu Kencana Syafiee (2011:110)

menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat membantu

pengawasan dan mencegahnya penyelahgunaan wewenang, yang

meliputi:

1. Filsafat yang dianut suatu bangsa.
2. Agama yang mendasari seseorang tersebut.
3. Kebijakan yang dijalankan.
4. Anggaran pembiyaan yang mendukung.
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerja.
6. Kemantapaan koordinasi dalam organisasi.

Merujuk dari pemaparan diatas penulis dapat menganalisis bahwa

pengawasan dalam konsep manajemen perlu dilakukan, karena

pengawasan berfungsi untuk mengawasi serta memantau aktivitas

pekerjaan pegawai dan karyawan, selain itu pengawasan dilakukan

untuk mengendalikan dan mengawasi anggaran program kerja,

sehingga nantinya tidak ada penyimpangan baik penyimpangan

program kerja ataupun penyimpangan anggaran program kerja.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat

terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena

pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat
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salah. Merujuk dari pemaparan tersebut Husnaini (2001:400)

memberikan pendapat terkait tujuan dari pengawasan, yang meliputi :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,

penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.

2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan,

pemborosan, dan hambatan.

3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan

tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam

pencapaian kerja yang baik.

Maringan (2004:61) kembali memberikan pendapat bahwa tujuan dari

pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan,

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan, dan

2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan dilaksanakannya sebuah pengawasan untuk meminimalisir

terjadinya penyimpangan, oleh sebab itu tujuan pengawasan

dimaksudkan untuk memantau dan menjaga hasil program kerja atau

anggaran program kerja, sehingga diharapkan program kerja dan

anggaran sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal. Pengawasan

yang baik akan tercipta sarana chek and balance dalam organisasi

birokrasi ataupun organisasi perusahaan, selain itu konsep

pengawasan bertujuan untuk pada aspek perbaikan dan pencegahan.

Merujuk dari pemaparan tersebut Ernie dan Saefullah (2005: 327)

memberikan pemaparan terkait jenis pengawasan yang terbagi

menjadi tiga :
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1. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan

pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan.

2. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah

berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah

berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan

pekerjaan.

Lebih lanjut Maringan (2004: 62), kembali memberikan pendapat

bahwa pengawasan terbagi menjadi empat, keemapat pengawasan

tersebut yaitu :

1. Pengawasan dari dalam perusahaan atau organisasi

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data

atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai

kemajuan dan kemunduran perusahaan atau organisasi.

2. Pengawasan dari luar perusahaan atau organisasi

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan atau

organisasi untuk kepentingan tertentu.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakaan. Dengan

tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam

pelaksanaan kerja.
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4. Pengawasan Represif

Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan

pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Pemaparan diatas akan kembali diperkuat oleh jurnal Budiyono yang

berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap

Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-

5186 Fakultas Hukum Universitas Lampung :

“Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari
kinerja unsurunsur pemerintahan daerah.unsur –unsur
pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga
eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf Tugas DPRD
secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam
pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance.
Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah
daerah dalam rangka mewujudkan good governance salah satunya
antara lain Pengawasan Preventif Pengawasan yang dilakukan pada
tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau kebijakan
pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek
pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan
pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran,
rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.”
(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358882&val=
6694&title=Pelaksanaan%20Fungsi%20Pengawasan%20DPRD%2
0Terhadap%20Pemerintah%20Daerah%20Dalam%20Rangka%20
Mewujudkan%20Good%20Governance diunduh pada tanggal 23-
3-2017 pukul 20.30 WIB).

Berdasarkan pemaparan yang telah diperjalas oleh pendapat para ahli

dan diperkuat dengan jurnal penelitian maka yang dimaksud dengan

pengawasaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemantauan

atau pemeriksaan kegiatan program kerja dan anggaran program kerja

dari organisasi birokrasi yang dimaksdukan untuk menjamin sebuah

pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun

sejak awal serta melakukan tindakan previntif dan represif yang
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dilakukan oleh Legislatif atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dengan berkoordinasi dengan Kepala Daerah demi mewujdukan asas

cheek and balance serta untuk mewujudkan prinsip good governance.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia

Hasibuan (2007:89) memberikan penjelasan bahwa manajemen

merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasibuan memberikan

penjelasan bahwa manajemen memiliki enam unsur yang meliputi:

men, money, methode, materials, machines, and, market. Persamaan

antara manajemen manusia dengan manajemen personalia adalah

keduanya merupakan bagian dari subtansi ilmu yang mengatur tentang

unsur manusia dalam suatu organisasi, hal ini dilakukan demi

mendukung tersujudnya tujuan dalam sebuah organisasi.

Hasibuan (2007:117) memberikan sebuah penjelasan bahwa

manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan,

pengorganisasiaan, pengarahan dan pengawasan atas pengembangan,

pengadaan, kompensasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu.

Hasibuan (2007:119) memberikan pemaparan bahwa pada dasarnya

manajemen sumber daya manusia berfungsi dalam tantangan

organisasi dibidang pengelolaan sumber daya yang meliputi:
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1. Bagaimana merancang, mengorganisasikan, dan mengalokasikan

pekerjaan kepada karyawan.

2. Bagaimana merencanakan, menarik, menyeleksi, melatih,

mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia secara

efektif untuk melakukan pekrjaan-pekerjaan.

3. Bagaimana menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat

memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. Organisasi perlu

merancang kesempatan karir, sistem pemberian kompensasi,

hubungan serikat manajemen, karyawan, dan berbagai bentuk

pelayaanan karyawan lainnya.

4. Bagaimana menajamin dan mengendalikan efektivitas serta

efisinesi kerja karyawan serta manajemen sumber daya manusia.

Hasibuan (2007:120) kembali memaparkan bahwa kegiatan sumber

daya manusia berbeda-beda dalam setiap organisasi, disesuaikan

kebutuhan-kebutuhan organisasi, suatu perusahaan atau organisasi

dapat berjalan dengan baik serta mengarah kepada pencapaian tujuan

apabila kegiatan tersebut diatur secara baik.

3. Manajemen Kinerja

Definisi tentang manajemen kinerja banyak dikemukan oleh ahli ekonomi

ataupun ahli pemerintahan, salah satunya menurut Irham Fahmi (2015:3)

yang memberikan penjelasan bahwa :

“manajemen kinerja merupakan suatu ilmu yang memadukan seni di
dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang
memiliki tingkat fleksibilitas yang represerentatif dan aspiratif, guna
mewujudkan visi dan misi organisasi atau perusahaan dengan cara
mempergunakan orang yang ada di dalam organisasi tersebut secara
maksimal.”
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Definisi manajemen kinerja lainnya kembali dipaparkan oleh Wibowo

dalam Irham Fahmi (2015:3), yang memberikan penjelasan bahwa :

“manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi
untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerja sama secara harmonis
dan terintegrasi antara pimpinan dan bawahan. Manajemen kinerja
akan dapat diwujudkan jika ada hubungan dan keinginan yang
sinegri antara atasan dan bawahan dalam usaha bersama untuk
mewujudkan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Untuk itu
salah satu dasar mewujudkan konsep manajemen kinerja adalah
dengan mengembangkan dan mengedepankan komunikasi yang
efektif antar berbagai pihak baik di lungkungan internal dan
eksternal perusahaan atau organisasi.”

Manajemen kinerja yang dipaparkan oleh Irham Fahmi dan Wibowo pada

dasarnya berorientasi kepada kerja sama antar bidang kerja yang sinergis

untuk mewujudkan visi misi, mengedepankan komunikasi antar sub unit

organisasi kerja, dan fokus pada proses dan hasil program kerja.

Manajemen program kerja pada dasarnya dapat memberikan manfaat

kepada pimpinan dan pegawai. Bagi pimpinan manfaat manajemen kinerja

antara lain adalah dapat membantu pegawai yang kinerjanya rendah,

memperbaiki kinerja tim, dan mengusahakan kerangka kerja untuk

meninjau ulang kinerja. Sedangkan manfaat bagi pegawai antara lain

memperjelas peran serta tujuan, mendorong pegawai untuk bekerja sesuai

tupoksi, dan memformulasi tujuan serta rencana perbaikan cara bekera

dalam sebuah organisasi.

Armstrong dan Baron dalam jurnal Achmad Sobirin tentang konsep dasar

kinerja dan manajemen kinerja (2012:40) :

“yang memberikan pemaparan bahwa manajemen kinerja merupakan
proses yang berkontribusi terhadap efektivitas manajemen individu dan
tim untuk mencapai kinerja organisasi pada level yang sangat tinggi.
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pbRPN8Z3wJ8J:rep
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ository.ut.ac.id/3839/1/EKMA5320-M1.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id
diunduh pada tanggal 21-04-2017 pada pukul 20.30 WIB).

Michael Armstrong dalam Irham Fahmi (2015:4-5) memberikan

pemaparan bahwa tujuan spesifik manajemen kinerja adalah untuk :

a. Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi;

b. Bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan suatu

budaya yang berorientasi kepada kinerja;

c. Meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai;

d. Mengembangkan hubungan yang konstruksi dan terbuka antara

pegawai dan pimpinan dalam suatu proses dialog yang dihubungkan

dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan sepanjang tahun, serta

e. Memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran

sebagaimana diekpresikan dalam target dan standar kinerja, sehingga

pengertian bersama tentang sasaran dan peran yang harus dimainkan

oleh pimpinan dan pegawai untuk dapat mencapai sasaran.

Pemaparan diatas akan diperkuat oleh pendapat dari Harmani Pasolong

dalam Irfan Fahmi (2015:5-6) yang memberikan pemaparan terkait tujuan

dan fungsi spesifik tentang manajemen kinerja :

a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi yang

berati kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-

sendir atau kelompok;

b. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga yang diberikan

wewenang dan tanggung jawab, yang berati orang atau lembaga

diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga

pekerjanaannya dapat dilakukan dengan baik;

c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berati dalam

melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti

aturan yang telah ditetapkan, dan;
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d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut

haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku ditempat umum.

Achmad Sobirin dalam jurnalnya yang berjudul kinerja dan manajemen

kinerja (2012:51-52) memberikan pemaparan terkait tujuan manajemen

kinerja :

1. Membantu tercapainya dan peningkatan standar kinerja karyawan dan

atau sekelompok karyawan tertentu.

2. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan

pekerjaan mereka dengan efektif.

3. Membantu karyawan untuk bekerja sesuai dengan arah tujuan yang

telah ditetapkan\organisasi.

4. Membantu karyawan untuk memperoleh umpan balik secara teratur

yang terkait dengan kinerja karyawan berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang relevan sehingga karyawan dapat

mencapai dan meningkatkan pengembangan diri (personal

development).(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pbRPN8Z

3wJ8J:repository.ut.ac.id/3839/1/EKMA5320M1.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id

diunduh pada tanggal 21-04-2017 pada pukul 20.30 WIB).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dan diperkuat dengan

pemaparan dari jurnal ilmiah, maka yang dimaksud dengan manajemen

kinerja dalam penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas umpan balik antara

pimpin dengan karyawan atau pegawai melalui komunikasi formal dan

komunikasi informal dalam memberikan pelatihan serta pengembangan

kepada pegawai sebelum menjalankan program kerja.
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B. Tinjauan Tentang Anggaran

Definisi tentang anggaran banyak dikemukakan oleh para ahli, dari

administrasi pemerintahan ataupun ahli ekonomi. Mardiasmo dalam Indra

Bastian (2006:30) memberikan pemaparan bahwa anggaran merupakan

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode

waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu

anggaran. Definisi tentang anggaran kembali dikemukakan oleh Deddi

Nordiawan dalam Indra Bastian (2006:31) memberikan pendapat :

“bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kineja yang
hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial.”
Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya
sekedar rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas
atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya”.

Mulyadi (2001:488) memberikan pemaparan bahwa anggaran merupakan

satuan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yangg diukur dalam

satuan moneter standar dan standar ukuran yang lain, yang mencakup jangka

waktu satu tahun. Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat memberikan

sebuah analisis bahwa anggaran masih memiliki keterkaitan dengan

manajemen hal ini dapat dilihat dari fungsi, anggaran memiliki fungsi sebagai

fungsi dari sebuah perencanaan. Dalam organisasi bisnis atau organisasi

birokrasi dalam menentukan program kerja pimpinan dan pegawai selalu

menganalisis biaya program kerja yang dibutuhkan untuk mendukung

pelaksanaan program kerja selama satu tahun, secara singkat tanpa adanya

dukungan dari anggaran maka pelaksanaan program kerja yang telah disusun
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serta direncanakan tidak akan berjalan. Merujuk dari pemaparan tersebut

Garrison dan Eric Noreen (2000:404) memberikan pemaparan :

“bahwa fungsi anggaran adalah pengendalian dan perencanaan.
Perencanaan mencakup pengembangan tujuan masa depan program
kerja, sedangkan pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa
seluruh fungsi manajemen yang dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Lebih lanjut Mulyadi (2001:502) memberikan pendapat bahwa anggaran

memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan

perusahaan di masa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan

manajer atas dan manajer bawah.
4. Anggaran sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil

operasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali yang memungkinkan

manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi

pimpinan dan karyawan/pegawai agar bertindak secara efektif dan efisien
yang sesuai dengan tujuan dari organisasi.

Pemaparan diatas akan diperkuat oleh jurnal penelitian Ramlah Basri yang

berjudul analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada

bpm-pd Provinsi Sulawesi Utara Volume 1 No. 4 Desember 2013 ISSN 2303-

1174 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam

Ratulangi Manado :

“Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup
harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi
keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran
merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak
efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan
program yang telah disusun sebelumnya. Tahap penyusunan anggaran
merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak
efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan
program yang telah disusun sebelumnya. Penganggaran berbasis kinerja
merupakan sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil yang
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diharapkan (outcomes), yang dapat memberikan informasi mengenai
kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi
pelaksanaankegiatan.”(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/vi
ewFile/2651/2204 diunduh pada tanggal 21-04-2017 pukul 21.00 WIB).

Merujuk dari pemaparan tersebut menurut pengamatan peneliti anggaran

dalam lingkup sektor publik merupakan instrumen kebijakan multifungsi

yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, anggaran merupakan

alat perencanaan kegiatan pemerintah serta kegiatan pelayanan publik dan

kegiatan program kerja yang telah dirancang oleh Pemerintah. Konsep

penganggaran berbasis kinerja menuntut adanya keterkaitan antara anggaran

dengan kinerja. Berdasarkan pemaparan diatas yang telah diperkuat oleh

pemaparan para ahli dan diperkuat dengan pemaparan jurnal ilmiah maka

yang dimaksud dengan anggaran dalam penelitian ini adalah rencana

keuangan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang

dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Lampung Selatan, yang dimana rencana keuangan tersebut terdapat nominal

angka keuangan dalam bentuk rupiah dan nominal angka tersebut disahkan

oleh Ketua bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Lampung Selatan, untuk membantu proses kegiatan program kerja yang

dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tentunya anggaran merupakan indikator utama dalam penyelenggaran

program kerja, dalam pembahasan anggaran Kepala Badan dan Kepala Sub

Bagian Perencanaan beserta masing-masing Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan dukungan pelaksanaan

anggran (DPA) kepada panitia perumus Anggaran Pendapatan Belanja
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Daerah (APBD) untuk program kerja yang akan datang. Pada tahun 2016

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan memiliki

alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.284.109.000 (dua

milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu) dan alokasi

belanja langsung sebesar Rp. 2.355.000.000. (dua milyar tiga ratus lima puluh

lima juta), sumber data rencana kerja anggaran perubahan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan (LAKIP)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan tahun

anggaran 2016.

C. Kerangka Pikir

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan garda terdepan Pemerintah

untuk dapat menjaga kondisi stabilitas di Kabupaten Lampung Selatan, untuk

meminimalisir konflik, aliran ajaran radikal, dan meningkatkan kewaspadaan

nasional, sehingga diharapkan dapat terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Lampung Selatan yang aman dan demokratis dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indoneisa.

Penelitian ini mengacu kepada teori serta pendekatan indikator fungsi

manajemen, fungsi manajemen dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan,

koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Masing-masing indikator dari teori

tersebut digunakan untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan program

kerja yang dilakukan oleh masing-masing Bidang Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mendukung
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terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016

Gambar 1. Kerangka Pikir

UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah
Daerah

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No
18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan
Kesbangpol Kabupaten Lampung
Selatan

Bidang Ideologi dan
Waswasan Kebangsaan

Bidang Politik dan
Kewaspadaan Nasional

Bidang ketahanan
Budaya, Seni, dan
Agama

Anggaran pendukung  Kegiatan
Program kerja

Kegiatan Program Kerja

Indikator Fungsi Manajemen
1. Perencanaan
2. Koordinasi
3. Pelaksanaan
4. Pengawasaan

Terwujudnya Visi dan Misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016.

Perumusan agenda program kerja

Analisis strenght,
weaknesses, opportunities,
dan threats (SWOT)
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III.  METODE  PENELITIAN

A. Tipe  Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian

kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6), Metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur   analisis   yang

tidak   menggunakan   prosedur   analisis   statistik   atau   cara kuantifikasi

lainnya. Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu

jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan

gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Dalam hal ini peneliti memilih tipe penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif karena peneliti akan menggambarkan tentang penerapan

manajemen program kerja masing-masing Bidang Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lampung Selatan dan untuk menganalisis terkait

manajemen program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan.
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B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005: 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu

pada suatu fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan guna untuk

memperjelas ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini, sehingga terhindar

dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas dan tidak relevan

dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga untuk memberi panduan bagi

peneliti selama melakukan penelitian

Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini seperti

yang dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian yaitu dengan menganalisis

masing-masing Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan dalam melaksanakan program kerjanya, untuk mendukung

terselenggaranya visi misi, Tujuan, dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 :

1. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang ideologi dan wasbang memiliki fungsi dan tugas untuk

pemantapan nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan menyelenggarakan

pendidikan serta sosialisasi wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten

Lampung Selatan.

2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik Dalam Negeri

Bidang Keswan memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan

memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Kewaspadaan dini masyarakat
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yang meliputi pengamanan wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk

mencegah masuknya pemahaman gerakan radikal, mencegah kriminalitas,

dan membantu pihak keamanan dalam menerapkan kewaaspadaan di

wilayah desa/Lingkungan.

3. Bidang Ketahanan Seni, Agama, dan Budaya

Bidang Ketahanan Seni, Agama, dan Budaya memiliki tugas dan fungsi

pada tahun 2016 yaitu untuk meminimalisir perkembangan gerakan

radikalisme seperti gafatar, Isis, dan melakukan sosialisasi bersama

FKUB untuk mendukung persatuan dan kesatuan masyarakat lintas

agama, budaya, dan sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di jalan Mustafa Kemal No 3

Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda. Selain

lokasi utama tersebut, lokasi lain sebagai penambah informasi terkait program

kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan yaitu pada Kantor

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terletak

di jalan Basuki Rahmat No 21 Teluk Betung Bandar Lampung. Hal ini

dilakukan untuk menggali informasi terkait program kerja yang dilakukan

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan,

karena pada dasarnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Lampung merupakan “induk” dari masing-masing Badan Kesbangpol tingkat
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Kota/Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Lampung, yang mencatat,

menerima laporan pelaksanaan program kerja. Alasan akademisi penulis

memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan penulis ingin menganalisis dan

melihat program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan dalam meminimalisir terjadinya permasalahan sosial.

D. Informan

Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut

sampel dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal

populasi atau sampel. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang

dianggap mampu dan memahami terkait permasalahan manajemen

pemerintahan di era otonomi daerah dan memahami terkait tugas, pokok, dan

fungsi Kesbangpol.

Tabel 4. (Nama informan Penelitian)
No Nama Informan Kelompok/Instansi

1. Wirham Riadi Kaban Kesbangpol Lamsel
2. Indra Sunandar Sekban Kesbangpol Lamsel
3. Herdaus Kabid Ketahanan Sosial dan Masyarakat

Kesbangpol Prov. Lampung
4. Wahyudin Kabid Ideologi dan Wasbang Kesbangpol

Kab. Lamsel
5. Ismed Darmanto Kabid Kewaspadaan Nasional danPolitik

DalamaNegeri
6. Heffi Herman

Kabid Ketahanan Agama, Seni, dan Budaya

7. M. Supriyanto Ketua Komisi A DPRD Kab. Lamsel
8. Andi Apriyanto Anggota Komisi A DPRD Kab. Lamsel
9. Tadjudin Nur

( Gelar Suttan Sang
Bimojagat Rasobayo)

Tokoh Masyarakat Lampung/Anggota
MPAL/Pensiunan Pegawai Kesbangpol
Provinsi Lampung

10. Abdul Syani (Gelar
Kesuma Ratu)

tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung
Selatan, akademisi Sosilogi Unila dan
Anggota KLPK kerja pusat Pendidikan
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Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung
11. Denden Kurnia Drajat Akademisi Ilmu Pemerintahan Fisip Unila
12. Darmawan Purba Akademisi Ilmu Pemerintahan Fisip Unila

dan  Anggota KLPK kerja pusat Pendidikan
Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung.

E. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara

yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi

dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang

dapat mendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari sejumlah

tempat, dan kantor. Data sekunder ini sangat penting bagi peneliti untuk

memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam. Data sekunder

dalam penelitian ini meliputi data Laporan Kinerja Pemerintahan (Lakip)

Badan Kesbangpol Lampung Selatan dan website atau media online

sebagai bahan analisis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan

beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan
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dengan penelitian ini. Wawancara merupakan instrument kunci pada

penelitian ini. Wawancara dilakukan menggunakan metode tatap muka,

yaitu dengan mendatangi informan yang dianggap memahami tema dari

penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adala Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan

informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk

mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan obyek

penelitian.

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun Tentang

Perangkat Daerah.

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemeritahan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Lakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan.

d. Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2021.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan  menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Taylor dalam Affifudin dan Beni
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Ahmad Saebani (2012:145) memberikan pemaparan terkait teknik analisis

data :

“analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal
untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang
disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema
pada hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data
merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam
pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh
data.”

Affifudin dan Beni Ahmad Saebani (2012:145) memberikan pendapat

“analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data yang meliputi
catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, poto, dokumen, laporan,
biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan analisis data adalah
mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode, dan
mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan
untuk menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi
tema subtantif.”

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif

untuk menganalisa data dengan cara memaparkan, mengelola,

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata

dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memasukkan

data dari informan atau wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik

sebuah kesimpulan.

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam
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penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber atau

informan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Moleong

(2007: 330), memberikan pemaparan bahwa triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandimg terhadap data itu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik

triangulasi yang dikembangkan oleh Denzim (dalam Moleong, 2007: 331)

ada tiga triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan,

yaitu:

1. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut

memeriksa hasil aktivitas penelitian, seperti dari akademisi dan tokoh

masyarakat Lampung/Lampung Selatan. Dalam hal ini akademisi berasal

dari Fisip Unila dan dari tokoh masyarakat.

2. Triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan teori dan beberapa subtansi

dari teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang

dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori

yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan

dan menguji terkumpulnya data tersebut.

3. Triangulasi metode, yaitu menggunakan metode seperti wawancara dan

metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan  yang

berkaitan dengan tujuan penelitian, dan diperkuat dengan dokumentasi

foto, Lakip, dan resntra.
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IV.  GAMBARAN UMUM PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Dasar Hukum Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan adalah

lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada

Bupati Lampung Selatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas

pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan serta tugas pokok lainnya sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku sebagai dasar hukum :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor

23 Tahun 2012.

b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang

Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan.
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,

laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi penyelenggaraan Pemerintah

Daerah kepada masyarakat.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 Tahun

2010 Tanggal 13 Desember 2010 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan

Bupati Lampung Selatan No 8 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Jabatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, kedudukan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, kedudukan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai

unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daaerah.

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan

melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas pokok
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lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang Kesatuan Bangsa dan politik;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Pelayanan administratif;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 Tahun

2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

No 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Keputusan Bupati Lampung Selatan

No 8 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, dan diperkuat dengan Instruksi

Menteri Dalam Negeri No 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut
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Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan terdiri dari :

B

Gambar 2 Struktur Organisasi Kesbangpol Kab. Lamsel

Drs. Hi. Wirham Riadi, M.M.
(Kaban Kesbangpol Kab.
Lampung Selatan)

Indra Sunandar, S.H. (Sekban
Kesbangpol Kab. Lampung
Selatan)

Prihatin, S.E. Kasubbag
Perencanaan

Emi Isnaeni. Kasubbag
Umum dan Kepegawaian

Suparman. Kasubbag
Keuangan

Wahyudin, S.H., M..M.
Kabid Ideologi & Wasbang

Drs. Ismed Darmanto
Kabid Politik & Wasnas

Drs. Heffi Herman
Kabid Ketahanan Seni,
Budaya, dan Agama

Kasubbid

Staff

Kasubbid Kasubbid

Staff Staff
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3. Rencana Stratejik

3.1. Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan

didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan Aman, Demokratis Dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Visi tersebut dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era

reformasi, dimana tuntutan akan adanya pelayanan yang prima disetiap

penyelenggaraan Pemerintahan telah menjadi salah satu tolak ukur

keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pemerintah itu sendiri. Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik merupakan wadah pemersatu bangsa melalui partai

politik, pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat, sehingga

pelayanan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita Bangsa

Indonesia, untuk menciptakan aparatur yang bermoral, profesional dan

sejahtera, serta masyarakat yang tentram dan damai.

Pada dasarnya sangat ideal bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadikan visi 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan Aman, Demokratis Dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, karena persatuan dan

kesatuan bangsa menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia

khususnya Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.
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3.2. Misi

Dalam upaya untuk menuju visi, terdapat empat misi yang harus dijalankan,

misi tersebut meliputi :

a. Mengembangkan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan.

b. Mengembangkan wawasan kebangsan.

c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

d. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Misi ditetapkan untuk mencapai visi terwujudnya pelayanan prima dan

kesejahteraan aparatur. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten

dibidang wawasan bangsa, politik, melaksanakan penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan serta tugas pokok lainnya

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

3.3.Tujuan

Tujuan dari misi merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan

misi, dengan adanya tujuan akan memberikan yang lebih jelas untuk

mencapai sasaran yang dituju. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap

misi, yaitu :
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a. Meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

b. Mewujudkan iklim kebangsaan yang dinamis yang berawasan nasional,

serta mewujudkan kesadaran bela negara.

c. Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta terselenggara kehidupan

kemasyarakatan yang harmonis serta semakin mantapnya kehidupan

demokrasi, meningkatkan kewaspadaan nasional.

d. Meningkatkan peran serta proposionalisme anggota kewaspadaan dini

masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan anggota forum komunikasi

antar umat beragama dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan

secara dini terhadap konflik dimasyarakat.

e. Mewujudkan sistem komunikasi dan informasi yang dinamis serta upaya

menuju masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai kebenaran, kejujuran, kebersamaan, dan bertanggung jawab.

3.4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan pada pemaparan

diatas, langkah selajutnya yaitu menetapkan sasaran yang akan dicapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegaiatan operasional.

a. Mengembangkan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan

semangat kemitraan dalam melaksanakan tugas.

b. Pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan agama dalam berpera serta

terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
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c. Mengembangkan koordinasi, komunikasi antar lembaga terkait dalam

penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

d. Memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk mempercepat

proses penyelesaian masalah di daerah.

e. Mengutamakan peran serta organisasi masyarakat (LSM) dalam

penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

f. Mengembangkan sosial budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan

bangsa.

g. Penyelenggaraan forum komunikasi antar umat beragama untuk menjalin

silaturahmi antar umat beragam di Kabupaten Lampung Selatan.

h. Penyelenggraan forum kewaspadaan dini untuk menangani secara dini

konflik yang terjadi di masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

i. Meningkatkan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam

negeri.

j. Mengingatkan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di Kabupaten

Lampung Selatan.

k. Meningkatkan pengawasan tenaga kerja asing dan organisasi asing di

Kabupaten Lampung Selatan.

l. Meningkatkan pembauruan bangsa, etnis, suku, dan ras masyrakat

Kabupaten Lampung Selatan.
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B. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016-2021

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan, isu-isu strategis dapat diidentifikasi yang relefan

dengan tugas pokok antara lain :

a. Lampung Selatan merupakan pintu gerbang pulau Sumatera (Serambi

Sumatera) yang sangat rawan penyeludupan di daerah sebagai askes

semakin terbukanya daerah Lampung khususnya Daerah Kabupaten

Lampung Selatan yang menjadi simpul perdagangan wilayah barat

dengan dukungan sarana dan prasarana trasportasi dan pelabuhan

penyebrangan Bakauheni yang rawan penyeludupan dan tindakan

kriminal.

b. Secara sosiologis Kabupaten Lampung Selatan adalah Kabupaten

yang majemuk baik suku maupun agama, maka akan terjadi emberio

kerawanan sosial yang akan menjurus pada disintegrasi bangsa.

c. Kerukunan hidup umat beragama secara umum telah dipelihara

dengan baik namun masih dijumpai kelompok-kelompok kecil

masyarakat yang berpandangan sempit yang cenderung ekstrim

fundamental dan eksklusif (tertutup).

d. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan merupakan potensi rawan

konflik sosial dan sara.

e. Upaya untuk pengamalan pancasila sebagai dasar negara dan azaz

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkesan lamban.

f. Demokrasi dan keterbukaan diharapkan mampu mendukung

pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
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2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan

mempunyai tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan

nasional jangka menengah yang meliputi :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan

demokratis berdasarkan Negara hokum.

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati

diri sebagai Negara maritime.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepetingan nasional.

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan.

2.2. Strategi dan Kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan

mempunyai stertegi dan kebijakan untuk menunjukan prioritas jalan

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri

dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas tersebut meliputi :

a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
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b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintah yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, dan terpercaya.

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

f. Melakukan reformasi karakter bangsa.

g. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung

Selatan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, antara lain :

1. Optimalisasi penanganan gangguan kemanan, ketertiban, dan

bencana :

a. Peningkatan dukungan pemerintah dalam mewujudkan

stabilitas keamanan dan ketertiban.

b. Peningkatan sikap dan perilaku saling percaya, saling

menmghoramati dan saling toleransi antar kelompok.

c. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana.

2. Internalisasi, Revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai agama dan

budaya, yang meliputi :

a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat beragama di semua

lapisan struktur masyarakat,

b. Mewujudkan karakter masyarakat yang berbudaya dan

perabadaan luhur.
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VI.  SIMPULAN  DAN  SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan wawancara maka dapat

disimpulkan bahwa manajemen Program kerja dan isu strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai

berikut :

1. Anggaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lampung Selatan yang masih kecil dan sarana serta prasarana yang masih

kurang seperti kendaraan dinas, sehingga dapat berpengaruh terhadap

pelaksanaan program kerja.

2. Pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing

Bidang Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan yang tidak terfokus di seluruh wilayah Kabupaten Lampung

Selatan. Selain itu output dari pelaksanaan program kerja hanya terfokus

pada kegiatan sosialisasi.

3. Sistem informasi, data, dan dokumen terkait wilayah rawan konflik dan

wilayah yang rawan terjadi penyebaran gerakan radikal yang masih belum

lengkap.
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4. Program kerja yang masih belum mampu untuk menjawab isu strategis

yang terdapat dalam rencana strategis.

5. Metode pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif hanya sebatas hearing

diakhir tahun, tanpa adanya pengawasan mulai dari perencanaan sampai

pelaksanaan, selain itu belum adanya koordinasi bersama Badan

Pemeriksa Keuangan dan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan

terkait anggran program kerja.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan belum

memiliki posko siaga konflik dan posko siaga di masing-masing wilayah

Kabupaten Lampung Selatan terkait adanya penyebaran ajaran radikal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada tambahan prioritas anggaran untuk Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, prioritas penambahan

saran dan prasarana seperti kendaraan dinas hal ini perlu dilakukan karena

beban kerja dan program kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung

Selatan yang cukup banyak dan wilayah Kabupaten Lampung Selatan

yang sangat luas, sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan

proses program kerja di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
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2. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan sebelum melaksanakan program kerja dapat membentuk team

work atau tim kerja serta waktu pelaksanaan program kerja sehingga

seluruh kegiatan program kerja dapat dilaksanakan di seluruh wilayah

Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu dalam melaksanakan program

kerja sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan menerapkan tips atau praktek penanganan untuk mengahdapi

ancaman gerakan radikal atau ancaman criminal dengan berkoordinasi

bersama pihak keamanan, dan sebaiknya dalam melaksankan program

kerja sosialisasi wawasan kebangsaa, wawasan pancasila, dan

kewaspadaan terhadap ajaran radikal lebih dititikberatkan di sekolah.

3. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan dapat berkoordinasi bersama pihak terkait untuk melakukan

pemetaan wilayah yang rawan akan konflik sosial atau wilayah yang

rawan terhadap gerakan radikal.

4. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung

Selatan menitikberatkan program kerja seperti sosialisasi di sekolah dan

penganan tips pencegahan gerakan radikal di seluruh wilayah Kabupaten

Lampung Selatan, sehingga nantinya mampu menjawab isu strategis.

5. Legislatif Kabupaten Lampung Selatan sebaiknya melakukan koordinasi

bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Daerah terkait

melakukan pengawasan terhadap anggaran dan pelaksaanaan program

kerja yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
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dan sebaiknya Legislatif Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan

pengawasan dapat dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program

kerja, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan

sebaiknya membuat posko siaga konflik dan posko siaga aliran radikal di

masing-masing wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan merekrut

masyarakat sebagai “mitra pemerintah”, sehingga nantinya masyarakat

dapat memberikan infomasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Selatan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu

stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Kabupaten Lampung

Selatan.
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