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MODEL BIROKRASI PEMERINTAH ERA OTONOMI DAERAH1 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. dkk. 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas dua permasalahan pokok, 
yaitu bagaimanakah model birokrasi yang diterapkan pemerintah kabupaten/kota di 
Indonesia era otonomi daerah dan bagaimanakah model birokrasi masa depan yang 
lebih tepat untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan keterbukaan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian para bupati/walikota 
dan jajarannya di Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten 
Badung. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, fucus group discussion 
(FGD), dan dokumentasi. Untuk keabsahan datanya digunakan teknik cross check dan 
teknik analisis datanya adalah teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan 
beberapa simpulan penting, yaitu: 1) Ada variasi model birokrasi yang diberlakukan di 
kabupaten/kota di Indonesia. Dari empat sampel yang ditentukan, yakni Kota 
Yogyakarta, Kota Makassar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Badung, dapat 
diketahui bahwa birokrasi pemerintah yang dijalankan mengarah kepada dua model, 
yaitu model birokrasi Weberian dan model birokrasi Parkinsonian. Kedua model 
tersebut dapat dianalisis melalui aspek kelembagaan dan aparatur pemerintah (birokrat) 
yang menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, 2) Model birokrasi pemerintah yang 
diharapkan adalah model birokrasi yang memiliki karakteristik mentrasformasikan nilai-
nilai, prinsip, dan semangat kewirausahaan ke dalam institusi birokrasi, meliputi: a) 
nilai-nilai yang berorientasi pada pelanggan atau masyarakat (customer oriented) 
daripada ke atasan; b) berorientasi kepada hasil (result oriented) daripada formalitas dan 
gengsi; c) cenderung mengarahkan dan melayani daripada mengatur dan memerintah; d) 
memiliki jumlah pegawai yang ramping dan efisien; e) memiliki bentuk organisasi yang 
efisien dan fleksibel; f) memiliki sikap mental menghasilkan ketimbang 
membelanjakan; g) mempermudah bukan mempersulit; h) memiliki sistem penilaian 
yang objektif, rasional, atas dasar pencapaian prestasi, bukan loyalitas dan nepotisme; i) 
memiliki semangat kerja yang kompetitif; j) preventif-reactive terhadap masalah dan 
perubahan, bukan pasive-defensive; k) mengambil keputusan secara terdelegasikan, 
bukan tersentralisasi; l) mengambil keputusan secara terdelegasikan, bukan 
tersentralisasi; m) memiliki sikap yang menghargai waktu; n) memiliki etos kerja yang 
baik; dan o) memiliki sikap keramahtamahan (friendliest), bukan arogansi. 

 
This research aims to find answers to two fundamental questions, namely how the 

bureaucratic model implemented by district governments in Indonesia in regional 
autonomy era and how the future bureaucratic model is more appropriate to anticipate 
various changes and openness. This is a descriptive qualitative research with the 
subject of the regent/mayor and his team at the city of Yogyakarta, city of Makassar, 
Sragen regency, and Badung regency. Data collection uses interview, fucus group 
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discussion (FGD), and documentation techniques. The validity of the data used cross 
check technique with inductive analysis techniques. The results showed several 
important conclusions, namely: 1) There is a variation model of bureaucracy imposed 
on regency/ cities in Indonesia. Of the four samples are determined, namely city of 
Yogyakarta, city of Makassar, Sragen regency, and Badung regency, it can be seen that 
the bureaucracy of government head for two models, namely the Weberian and 
Parkinsonian model. Both models can be analyzed through the aspects of institutional 
and government officials (bureaucrats) who perform the duties and functions of 
institutions, 2) The expected model of government bureaucracy is the model has the 
characteristics of transform values, principles and spirit of entrepreneurship into the 
bureaucratic institutions, including: a) the values of customer-oriented or community 
rather than to the employer; b) result oriented rather than formality and prestige; c) 
tends to lead and serve rather than to regulate and govern; d) has a number of a lean 
and efficient employees; e) has the form of an efficient and flexible organization; f) has 
a mental attitude rather than spend their produce; g) to facilitate rather than 
complicate, h) has an objective and rational system of evaluation, on the basis of 
scholastic achievement, rather than loyalty and nepotism; i) has the competitive spirit of 
beahaviour; j) has a preventive-reactive attitude to problems and change, not passive-
defensive one; k) makes decentralized decisions, not centralized ones; l) in 
decentralized decisions, rather than centralized ones; m) have the attitude that respects 
the time, n) has a good work ethic, and o) have the attitude of friendliest, not arrogance.  
 
Kata Kunci: birokrasi, pemerintah, dan otonomi daerah.  

 

Pendahuluan 

Budaya birokrasi pemerintah Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang 

panjang yang dimulai dari pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. 

Pada masa penjajahan, birokrasi pemerintahan diwarnai oleh kekuasaan kolonial 

Belanda dan pemerintah Jepang hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 

1945. Pascakemerdekaan, birokrasi pemerintah Indonesia terus berproses dalam rangka 

mencari bentuk yang ideal hingga diterapkannya otonomi daerah sekarang ini.  

Proses sejarah yang panjang telah banyak menunjukkan bukti bahwa sosok 

birokrasi Indonesia masih jauh dari gambaran ideal yang diharapkan oleh kebanyakan 

rakyat Indonesia. Sosok ideal birokrasi pernah digambarkan oleh Max Weber yang 

disebutnya dengan bentuk legal-rasional yang ditandai oleh tingkat spesialisasi yang 

tinggi, struktur kewenangan hierarkis dengan batas-batas kewenangan yang jelas, 

hubungan antar anggota organisasi yang tidak bersifat pribadi, rekrutmen yang 

didasarkan atas kemampuan teknis, diferensiasi antara pendapat resmi dan pribadi. 
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Kenyataannya, birokrasi yang semula diidealkan bersifat legal-rasional itu semakin 

mekar fungsi dan peranannya dari sekadar instrumen teknis penyelenggara roda 

administrasi pemerintahan yang terikat konstitusi dan aturan-aturan hukum objektif, 

netral, dan apolitik.  

Bergulirnya roda reformasi sejak 1998 menuntut agar terjadi perubahan di segala 

bidang, tidak terkecuali masalah birokrasi. Jika birokrasi tidak melakukan perubahan 

maka ia akan memasuki tahap kemelut yang akan merugikan masa depan sistem politik 

Indonesia. Mengawali agenda reformasi, beberapa undang-undang yang dianggap tidak 

relevan lagi isinya diganti dengan undang-undang yang baru. Di bidang pemerintahan, 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian direvisi pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dan pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008. Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya 

otonomi daerah tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi 

para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara. 

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimanakah 

model birokrasi yang diterapkan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia era otonomi 

daerah dan bagaimanakah model birokrasi masa depan yang tepat untuk mengantisipasi 

berbagai perubahan dan keterbukaan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Untuk tujuan tersebut perlu dikaji dulu beberapa kerangka pemikiran yang dapat 

dijadikan pijakan dalam melakukan analisis terhadap data-data penelitian yang ada. 

 
Konsep Dasar Birokrasi 

Istilah birokrasi semula dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan 

atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat Perancis Vincent de 

Gournay yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan 

sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Miftah Thoha, 1991: 72). Persoalan birokrasi 

ini memang sangat kompleks dan setiap orang, bahkan para ahli sendiri pun mempunyai 

cara pandang masing-masing dalam menjelaskan birokrasi.  

Martin Albrow (1996: 82-100) menawarkan tujuh konsep birokrasi yang meliputi: 

1) birokrasi sebagai organisasi sosial, 2) birokrasi sebagai inefisiensi organisasi, 3) 

birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, 4) birokrasi sebagai 
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administrasi negara (publik), 5) birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh 

pejabat, 6) birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan 7) birokrasi sebagai masyarakat 

modern. Syukur Abdullah (1991: 229) membedakan birokrasi menjadi tiga kategori 

yang meliputi: 1) birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi 

pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara 

ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih 

bersifat ”mengatur” (regulatif-function); 2) birokrasi pembangunan, yaitu organisasi 

pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai 

tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. 

Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (development function) atau fungsi 

adaptasi (adaptive function); 3) birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan 

yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi 

utamanya adalah pelayanan (service) langsung kepada masyarakat. 

Priyo Budi Santoso (1997: 14) mengklasifikasikan berbagai macam pengertian 

yang sering muncul dalam istilah birokrasi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) birokrasi 

dalam pengertian yang baik atau rasional (bureau-rationality) seperti terkandung dalam 

pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy; 2) birokrasi dalam 

pengertian sebagai suatu penyakit (bureau-pathology) seperti diungkap oleh Karl Marx, 

Laski, Robert Michels, Donal P. Warwick, Michael Crocier, Fred Luthan, dan 

sebagainya; 3) birokrasi dalam pengertian netral (value-free), artinya tidak terkait 

dengan pengertian baik atau buruk. Dalam pengertian ini birokrasi dapat diartikan 

sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat 

negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi dapat juga diartikan sebagai setiap 

organisasi yang berskala besar (every big organization is bureaucracy). 

 
Model-model Birokrasi  

Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan politik maupun ekonomi 

suatu masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat, dalam arti semakin demokratis 

dan semakin makmur ekonomi mereka, akan semakin banyak tuntutan baru. 

Berkembangnya jaringan birokrasi (bureaucratization) adalah upaya memenuhi 

tuntutan baru tersebut (Riswanda Imawan, 1998: 85). Dalam terminologi ilmu politik, 

setidaknya dikenal empat model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktik 
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pembangunan di beberapa negara di dunia. Keempat model tersebut meliputi model 

birokrasi Weberian, Parkinsonian, Jacksonian, dan Orwellian. Secara lebih rinci 

keempat model birokrasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Model birokrasi Weberian digagas oleh Max Weber, seprang tokoh penting yang 

menjelaskan konsep birokrasi modern. Weberian menunjuk pada model birokrasi yang 

memfungsikan birokrasi sehingga memenuhi kriteria-kriteria ideal birokrasi Weber. 

Setidaknya ada 7 (tujuh) kriteria-kriteria ideal birokrasi yang digambarkan Max Weber, 

yaitu: 1) adanya pembagian kerja yang jelas; 2) hierarki kewenangan yang jelas; 3) 

formalisasi yang tinggi; 4) bersifat tidak pribadi (impersonal); 5) pengambilan 

keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan; 6) jejak 

karir bagi para pegawai; dan 7) kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari 

kehidupan pribadi (Stephen P. Robbins, 1994: 338).  

Birokrasi Parkinsonian merupakan model birokrasi dengan memperbesar sosok 

kuantitatif birokrasi. Parkinsonian dilakukan dengan mengembangkan jumlah anggota 

birokrasi untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai alat pembangunan. Di satu sisi, 

Parkinsonian dibutuhkan untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat yang 

semakin maju, di sisi lain Parkinsonian dibutuhkan untuk mengatasi persolan-persoalan 

pembangunan yang makin bertumpuk (Eep Saefulloh Fatah, 1998: 192). 

Birokrasi Jacksonian merupakan model birokrasi yang menjadikan birokrasi 

sebagai akumulasi kekuasaan negara dan menyingkirkan masyarakat di luar birokrasi 

dari ruang politik dan pemerintahan. Jacksonian, sebenarnya diambil dari nama seorang 

jenderal militer yang tangguh dan seorang negarawan yang terkenal sebagai mantan 

Presiden Amerika Serikat yang ke-7 (1824-1932) – menjabat dua kali – yaitu Andrew 

Jackson (Eep Saefulloh Fatah, 1998: 194). 

Birokrasi model Orwellian ini merupakan model yang menempatkan birokrasi 

sebagai alat perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol terhadap 

masyarakat. Ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, sepertinya ”bernafas” saja 

dikontrol oleh birokrasi. Hal itu dikarenakan dalam berbagai hal terkait dengan 

kehidupan masyarakat harus meminta ijin kepada birokrasi. Orwell menggambarkan 

birokrasi semacam itu di Amerika Serikat. Pada waktu Ronald Reagen menjabat 

presiden (1981), ia mengadakan pemangkasan terhadap birokrasi. Pada waktu itu di 

Amerika Serikat untuk mengurusi hamburger saja, ada ratusan peraturannya yang 
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berimplikasi pada semakin banyaknya jumlah pegawai. Untuk itu diadakan 

pemangkasan dan pegawainya dikurangi (Eep Saefulloh Fatah, 1998: 195). 

 

Otonomi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Soenyono 

(2001: 116) paradigma yang sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

demokratisasi.  

Substansi dari penyelenggaraan otonomi, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis 

A. Rondinelli (Sidik Jatmika, 2001: 33), adalah bisa mengurus dirinya sendiri, baik dari 

sisi wewenang hukum, wewenang politik, wewenang pemerintahan, terutama 

wewenang ekonomi, dan wewenang kultural. Apa yang bisa diurus oleh daerah, maka 

daerah yang mengurusnya. Sementara yang tidak bisa diurus daerah, barulah pusat yang 

membantu mengurus. Sehingga secara substansial ada kepercayaan, kesempatan, dan 

instrumen pada masyarakat daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Itulah sebetulnya 

basis tumbuhnya masyarakat madani (civil society) secara konkret di daerah-daerah. 

Penyelenggaraan otonomi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi, yang sering 

diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan (kekuasaan) pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah (local government). Dalam hal ini pengertian local 

government bisa mempunyai dua arti. Pertama, local government yang mendasarkan 

pada asas dekonsentrasi. Kedua, local state government dalam arti local self 

autonomous government (Tri Ratnawati, 2000: 18-28).  

Dalam pencapaian tujuan otonomi daerah harus diperhatikan beberapa unsur yang 

amat penting. Unsur-unsur tersebut menurut Syaukani (2001: 179) antara lain 

memantapkan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, dan 

kemampuan finansial (keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah dituntut dapat memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur itu 

sehingga mampu menangani berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 
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Otonomi daerah harus menunjukkan keselarasan dan harus dilihat dari proses yang 

memperkuat kemauan dan kemandirian. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan 

penyelenggaraan otonomi daerah harus diperhatikan beberapa faktor yang bisa 

memperkuat dan memperlemah persiapan tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung 

yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan otonomi daerah menurut Syaukani (2001: 

176) adalah: 1) tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran; 2) adanya 

komitmen rasa persatuan; 3) adanya masyarakat yang egaliter; dan 4) meningkatnya 

kemauan pemberdayaan masyarakat. 

Ryaas Rasyid (1998: 71) mengutip salah satu bagian kecil dari buku Guy Sorman 

yang memberikan contoh pengelolaan sumber daya manusia aparatur (birokrat) di 

Singapura. Dalam buku itu Lee Hsien Liong menjelaskan bahwa negara yang baik bisa 

dipelihara jika dikelola oleh pemerintahan yang baik, dan pemerintahan menjadi baik 

jika berada di tangan orang-orang terbaik.  

 

Cara Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dinamai penelitian 

deskriptif, karena penelitian ini bermaksud membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian, yaitu model birokrasi pemerintah era otonomi daerah di beberapa 

kabupaten/kota di Indonesia (Moh. Nazir, 2005: 55). Penelitian ini juga dinamai 

penelitian kualitatif, karena penelitian ini mengungkap dan memahami fenomena yang 

terjadi di sekitar birokrasi yang diterapkan di berbagai kabupaten/kota era otonomi 

daerah sekarang ini.  

Subjek penelitian ini adalah para bupati/walikota dan jajarannya di beberapa 

wilayah di Indonesia yang memiliki prestasi gemilang dalam memanfaatkan peluang 

otonomi daerah, terutama dalam sudut pandang ekonomi. Bupati/walikota yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini meliputi: Walikota Yogyakarta (DIY), Bupati Sragen (Jawa 

Tengah), Bupati Badung (Bali), dan Walikota Makassar (Sulawesi Selatan).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

fucus group discussion (FGD), dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data-data yang telah terkumpul terlebih dahulu 

diperiksa keabsahannya dengan teknik cross check. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada 
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simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun 

proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209).  

 
Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta adalah satu kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi DIY dan 

merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah 

tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. 

Visi Kota Yogyakarta adalah “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan 

jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat 

Mangayu Hayuning Bawana.” Adapun misinya:  

1) Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, nonformal, dan sumber 

daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.  

2) Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni, dan budaya sebagai unggulan daerah 

dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.  

3) Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak 

pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima  untuk wilayah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.  

4) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya 

kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.  

5) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap 

kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan. 

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kota Yogyakarta melakukan 

penyesuaian organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

Oleh karena itu, dilakukanlah penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, dan 

tugas pokok sebagaimana yang tercantum dalam beberapa perda di bawah ini. 
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1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, 

kedudukan dan tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Daerah. 

2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang  pembentukan, susunan, 

kedudukan, dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah. 

3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang  pembentukan, susunan, 

kedudukan, dan tugas pokok Dinas Daerah. 

4) Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang  pembentukan, susunan, 

kedudukan, dan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan. 

 

b.  Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar memiliki luas areal 175,79 km2 

dengan penduduk 1.112.688 jiwa, sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan. 

Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan 

dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan 

barang dan penumpang baik darat, laut, maupun udara, serta pusat pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 

Kecamatan dan 142 Kelurahan, dengan 885 RW dan 4446 RT. Kota Makassar diapit 

dua buah sungai, yaitu Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai 

Jeneberang yang bermuara pada bagian selatan kota. 

Visi jangka panjang Kota Makassar adalah “Makassar adalah Kota Maritim, 

Niaga, Global, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan, 

dan Paling Bersahabat.” Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka rumusan misi 

jangka panjang Kota Makassar adalah “Memberikan Pelayanan Prima, Pembinaan 

Dunia Usaha, Mewujudkan Lingkungan yang Bersih dan Indah, Membangun 

Komunikasi dan Koordinasi, serta Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan.” 

Sehubungan dengan itu, maka visi Makassar 2004-2009 sebagai penjabaran dari visi 

jangka panjang adalah “Mewujudkan Kompetensi Makassar sebagai Kota Maritim, 

Niaga, Pendidikan, yang Bermartabat dan Manusiawi”. 
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Pemerintah Kota Makassar juga melakukan penyesuaian dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah Kota Makassar mengadakan penyesuaian dan perubahan terhadap 

kelembagaan perangkat daerah. Sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah Kota Makassar, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Makassar. 

 

c. Kabupaten Sragen 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. 

Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah da Jawa 

Timur. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 94.155 km2 yang terbagi dalam 20 

kecamatan, 8 kelurahan, dan 200 desa. Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 

2005 sebanyak 865.417 jiwa, terdiri dari 427.253 penduduk laki laki dan 438.164 

penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 919 jiwa/km2. 

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2006–2011 adalah “Sragen menjadi kabupaten 

cerdas: Kabupaten Sragen terdepan dalam inovasi kepemerintahan yang membangun 

kepercayaan rakyat, menuju Sragen sejahtera”. Dari visi ini dirumuskan misinya, yaitu: 

”Mewujudkan rakyat yang unggul, produktif, dan sejahtera”. 

Berdasarkan aturan perundang-undangan otonomi daerah yang mengalami 

perubahan serta dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah, maka Pola 

Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen juga berubah. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2003 perlu dicabut dan disesuaikan. Dengan adanya pencabutan dan 

penyesuaian sebagaimana disebutkan, muncullah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, dan inilah yang 

melandasi kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang sampai tahun 2009 

masih berjalan. 
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d. Kabupaten Badung 

Kabupaten Badung adalah salah satu dari delapan kabupaten dan satu kota yang 

ada di Provinsi Bali. Daerah ini, yang juga meliputi Kuta dan Nusa Dua, adalah sebuah 

objek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mengwi, dahulu berada di Denpasar. 

Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan besar yang berakibat terbakarnya Kantor Bupati 

Badung di Denpasar sehingga pusat pemerintahannya dipindahkan ke Mengwi.  

Kabupaten Badung mempunyai wilayah seluas 418,52 km2 (7,43% luas Pulau 

Bali) dan berpenduduk 358.311 jiwa (tahun 2004). Secara administratif Kabupaten 

Badung terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan yang terbentang dari bagian utara ke 

selatan, yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta 

Selatan. Di samping itu, di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 46 Desa, 369 Banjar 

Dinas, 164 Lingkungan, dan 4 Lingkungan Persiapan. 

Visi Kabupaten Badung adalah ”Melangkah bersama membangun Badung 

berdasarkan "Trihita Karana" menuju masyarakat adil sejahtera dan ajeg.” Adapun 

misi Kabupaten Badung adalah dijabarkan dalam tiga bidang. Pertama, bidang 

Parahyangan, yaitu peningkatan srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, 

serta peningkatan eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era 

kekinian. Kedua, bidang Pawongan, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing 

sumber daya manusia di Badung; 2) Menata sistem kependudukan dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat; 3) Meningkatkan perekonomian yang berbasis 

kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan; 4) Mewujudkan kepastian hukum serta 

menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat; dan 5) Mewujudkan pemerintahan 

yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government). Ketiga,   

bidang Pelemahan, yaitu 1) Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah; 2) 

Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya; dan 

3) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi, dan tata 

kerja perangkat daerah Kabupaten Badung dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan 

dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 

pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung untuk era otonomi ini berkaitan dengan 
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ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, muncullah Perda Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 

 
2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

a.  Implementasi Otonomi Daerah di Beberapa Kabupaten/Kota 

Otonomi daerah sebagai hasil dari tuntutan reformasi di bidang pemerintahan 

dalam pelaksanaannya memang harus didahului oleh persiapan-persiapan yang matang. 

Mulai dari penataan di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan penataan-penataan di 

bidang lainnya. Mengingat pentingya hal itu, maka penataan-penataan di berbagai 

bidang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah 

pemerintah daerah harus bisa mengurus rumah tangganya sendiri dari berbagai hal, 

seperti aspek hukum pelaksanaan otonomi daerah, politik, pemerintahan, ekonomi, 

maupun kultural.  

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik, peran kepala daerah 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di suatu 

daerah (kota/kabupaten). Peluang-peluang yang ada harus dimanfaatkan seoptimal 

mungkin sehingga dapat menjadikan pemerintah daerah lebih berkembang. Peluang-

peluang otonomi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, misalnya dapat dilihat dari 

upaya peningkatan citra birokrasi yang selama ini dianggap kurang baik oleh 

masyarakat. Ada beberapa daerah yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai 

langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat di 

era otonomi daerah, misalnya di Kota Yogyakarta yang membentuk Dinas Perijinan, 

Kabupaten Sragen yang membentuk Badan Perijinan Terpadu (BPT), dan Kota 

Makassar yang membentuk layanan One Stop Service. Langkah ini dilakukan oleh 

kepala daerah (bupati/walikota) untuk merubah citra birokrasi yang selama ini dianggap 

selalu mempersulit dan terkesan berbelit-belit dalam mengurusi suatu masalah. 

Selain itu, untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah perlu disusun struktur dan organisasi perangkat daerah. Dalam 
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penyusunan struktur dan organisasi daerah ini bisa saja terjadi perbedaan antara daerah 

yang satu dengan daerah yang lain. Ada daerah yang menerapkan prinsip efisiensi dan 

efektivitas keberadaan lembaga, sehingga melakukan merger lembaga atau sebaliknya 

membentuk sebuah lembaga baru untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 

kepada pemerintah daerah. Namun demikian, pembentukan strutktur dan organisasi 

perangkat daerah ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat oleh 

pemerintah pusat. 

 
b.  Permasalahan Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah di Indonesia memang menemui 

sejumlah permasalahan penting. Permasalahan itu meliputi permasalahan kewenangan, 

pembiayaan, kelembagaan, personil/pegawai, dan tumpang tindihnya fungsi dan 

kewenangan antarlembaga. Semua permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat 

penyelenggaraan otonomi daerah. Adanya sejumlah permasalahan tersebut menjadikan 

pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah di Indonesia belum dapat berjalan 

dengan optimal. 

Model birokrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintah daerah memang tidak 

secara eksplisit termuat dalam sebuah peraturan atau ketentuan tertentu yang menjadi 

acuan bagi para aparatur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan segala tugas dan aktivitasnya. Namun demikian, model birokrasi 

pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setidaknya dapat 

dianalisis melalui aspek kelembagaan dan aparatur pemerintah (birokrat) yang 

menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan tersebut. Dari aspek inilah dapat diketahui 

lebih lanjut mengenai model birokrasi pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota di era otonomi daerah. 

Berkaitan dengan model birokrasi pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota di beberapa daerah di Indonesia, ada 2 (dua) jenis model 

birokrasi yang dijalankan, yaitu model birokrasi Weberian dan Parkinsonian. Birokrasi 

Weberian ini salah satunya dapat dilihat dari pembuatan struktur organisasi perangkat 

daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian. 

Struktur organisasi perangkat daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah didasarkan 

pada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dari PP tersebut 
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kemudian pemerintah daerah menafsirkan sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan struktur organisasi 

daerah sesuai dengan karakter khusus pemerintah daerah atau dapat membentuk 

lembaga baru sesuai dengan kondisi atau kultur yang ada di daerah. Misalnya, dalam 

pembentukan lembaga baru di era otonomi daerah pemerintah Kota Yogyakarta 

mendasarkan pada visi dan misi, efisiensi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Lain lagi 

di Kabupaten Badung, daerah ini merupakan daerah yang memiliki kawasan wisata 

terbanyak di Pulau Bali. Karena karakter atau ciri khusus Bali sebagai daerah 

pariwisata dan pengembangan budaya, maka lembaga yang dibentuk juga sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten 

Badung juga memiliki lembaga khusus yang terkait dengan adat istiadat yang 

berkembang di Bali. 

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa model 

birokrasi yang dijalankan mengacu pada model Weberian yaitu dengan adanya 

peningkatan profesionaisme. Hal ini merupakan salah satu sasaran yang hendak 

dikembangkan oleh birokrasi model Weberian. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah yang 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 birokrasi yang 

dikembangkan di beberapa daerah cenderung mengarah kepada model birokrasi 

Weberian. Hal itu dapat dilihat dari adanya rasionalisasi kerja birokrasi melalui 

perampingan beberapa unit birokrasi, adanya optimalisasi peran aparatur pemerintah 

daerah sehingga dapat menempatkan birokrasi sebagai abdi negara dan masyarakat 

(public service), dan adanya upaya untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi yang 

dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan serta pemberian 

kesempatan kepada para aparatur pemerintah daerah untuk studi lanjut ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Model birokrasi Parkinsonian dapat dilihat ketika pembentukan struktur 

organisasi perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2000. Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengakomodasi berbagai kewenangan yang 

dilimpahkan kepada pemerintah daearah kabupaten/kota. Akan tetapi PP tersebut justru 

diikuti dengan diterbitkannnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan 

organisasi perangkat daerah yang menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan. 
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Semakin bertambah kelembagaan untuk menampung kewenangan yang dilimpahkan 

oleh pemerintah pusat semakin bertambah pula personil yang mengurusi sejumlah 

kewenangan tersebut. 

Bertambahnya unit kerja tersebut sudah jelas akan menambah fungsi, tugas dan 

kewenangan dari unit kerja yang sudah ada. Selain itu, penambahan unit kerja tersebut 

diikuti oleh pembengkakan jumlah personil/pegawai yang melaksanakan kewenangan 

dalam unit kerja yang baru tersebut. Hal itu akan semakin menambah persoalan 

pemerintahan, karena urusan pemerintahan yang ada semakin njlimet (kompleks). 

Bahkan bisa saja terjadi penambahan unit kerja baru yang tidak memerhatikan  

keberadaan unit kerja yang lain. 

Di era otonomi daerah demokratisasi memang menjadi sebuah keharusan. 

Demokratisasi membutuhkan sosok birokrasi yang kuat, besar, dan kapabel. Karena 

dengan birokrasi semacam itu kapabilitas regulatif pemerintahan dapat diwujudkan. 

Namun demikian, Parkinsonian akan kondusif bagi demokratisasi jika diiringi oleh 

beberapa agenda konkret. Parkinsonian, bagaimanapun tetap menjadi kebutuhan masa 

kini dan masa mendatang. Artinya, sejalan dengan menaiknya tingkat kompleksitas 

persoalan sosial, ekonomi, politik, dan tingkat kesadaran politik masyarakat tetap 

dibutuhkan pembesaran sosok birokrasi secara kuantitatif. 

Upaya penyempurnaan organisasi pemerintahan seperti yang telah dikemukakan 

David Osborne dan Ted Gaebler melalui konsepnya reinventing government merupakan 

hal yang harus segera dilakukan. Konsep lain yang senada dengan reinventing 

government adalah konsep privatisasi. Konsep ini berusaha menjelaskan perubahan 

performance birokrasi yang didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien, bermutu, dan 

memuaskan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan birokrasi.  

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa dari keempat 

lokasi yang menjadi objek penelitian, tiga di antaranya sudah mencoba 

mentransformasikan semangat kewirausahaan ke dalam organisasi pemerintahan. Di 

Kota Yogyakarta, misalnya, semangat kewirausahaan ini terlihat dari upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui pembentukan Dinas Perijinan. 

Dinas ini mengurusi berbagai perijinan di Kota Yogyakarta. Kesan yang muncul ketika 

peneliti mengamati proses yang terjadi di lembaga ini, sungguh berbeda dari kesan 
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birokrasi yang selama ini dipersepsikan kurang baik oleh masyarakat. Sikap 

keramahtamahan (friendliest) ditemui di setiap bagian yang mengurusi perijinan, 

sehingga masuk dalam instansi ini serasa berada dalam pelayanan yang dilakukan oleh 

lembaga swasta. Lebih jauh lagi, kesan mempersulit yang selama ini dirasakan oleh 

sebagian besar masyarakat tidak ditemukan. Semua urusan perijinan yang dibutuhkan 

masyarakat telah dibuatkan standar operasional perosedur (SOP) yang jelas. Kondisi 

senada juga ditemukan di beberapa lokasi penelitian yang lain, bahkan di Kabupaten 

Sragen lembaga perijinan semacam ini lebih maju dan modern yang berbentuk badan, 

yakni Badan Perijinan Terpadu (BPT). 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan kajian di atas dapat dikemukakan beberapa simpulan, yaitu: 1) 

Birokrasi pemerintah yang dijalankan oleh beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Indonesia mengarah kepada dua model, yaitu Weberian dan Parkinsonian. Model-

model tersebut dapat dianalisis melalui aspek kelembagaan dan aparatur pemerintah 

(birokrat) yang menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan; 2) Model birokrasi 

pemerintah masa depan yang diharapkan dapat mengantisipasi perubahan dan 

keterbukaan adalah model birokrasi yang mentrasformasikan nilai-nilai, prinsip, dan 

semangat kewirausahaan ke dalam institusi birokrasi.  

Dari simpulan di atas dapat disarankan: 1) Aparatur pemerintah (birokrasi) harus 

selalu ditingkatkan. Pembentukan struktur organisasi perangkat daerah sebagai 

pelaksana kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah harus 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Gunakan prinsip “miskin struktur 

tetapi kaya fungsi” dalam menata birokrasi; 2) Aparatur birokrasi pemerintah sudah 

sepantasnya merubah paradigma dari “minta dilayani” menjadi “pelayan” masyarakat. 

Para birokrat juga harus berani mentransformasikan nilai-nilai, prinsip, dan semangat 

kewirausahaan dalam organiasi birokrasi agar kesan masyarakat yang selama ini 

dirasakan mengenai perilaku birokrasi dapat berubah menjadi baik. 
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