
i 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 
 
 

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 
2004  telah membawa  harapan  baru  bagi  penyelenggaraan  kepemerintahan  daerah,  khususnya 
setelah  bergulirnya  era  reformasi  dan  dilaksanakannya  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang 
Pemerintahan  Daerah.  Dari  pengalaman  implementasi  UU  No.  22  Tahun  1999  dapat  ditarik 
pelajaran  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah memerlukan  pengelolaan/manajemen 
yang baik. Selain itu, pada saat yang bersamaan Daerah juga sangat memerlukan adanya panduan 
atau referensi dalam mengelola   urusan‐urusan pemerintahan yang menjadi  tugas dan  tanggung 
jawabnya.      

Oleh  karenanya,  tujuan  kajian  ini  adalah:  1) Untuk memetakan  berbagai  permasalahan 
yang terkait dengan aspek‐aspek manajemen pemerintahan daerah, dan 2) Untuk mengidentifikasi 
kebutuhan pengembangan manajemen pemerintahan daerah, 3) membangun konsep dan sistem 
manajemen  pemerintahan  daerah,  dan  4)  mengembangkan  model  implementasi  manajemen 
pemerintahan  daerah.  Sasaran  kajian  ini  adalah  teridentifikasinya  berbagai  permasalahan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, teridentifikasinya kebutuhan pengembangan manajemen 
pemerintahan  daerah,  tersusunnya  konsep  dan  sistem  manajemen  pemerintahan  daerah 
berdasarkan  kebijakan,  dan  terkembangkannya model  implementasi manajemen  pemerintahan 
daerah.  

Untuk menjawab tujuan dan sasaran tersebut, Tim Kajian menggunakan berbagai konsep 
pengembangan  manajemen  pemerintahan  daerah,  antara  lain  konsep  ekologi  pemerintahan 
daerah  (dikembangkan  dari  konsep  ekologi  administrasi),  fungsi‐fungsi  utama  manajemen  – 
perencanaan  sampai  dengan  pelaporan  –  termasuk  kepemimpinan,  sumber‐sumber  daya, 
kebijakan  daerah,  dan  politik  lokal.  Konsep‐konsep  tersebut  kemudian  dikembangkan menjadi 
aspek‐aspek  pembahasan manajemen pemerintahan daerah  atau menjadi Bab‐Bab dalam Buku 
Manajemen Pemerintahan Daerah. 

Jenis  kajian  yang  digunakan  adalah  deskriptif‐kualitatif,  dengan  lokus  kajian  pada  7 
Propinsi: Sumatera Barat (Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman), Jambi (Kota Jambi dan 
Kabupaten  Muaro  Jambi),  Kalimantan  Barat  (Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Pontianak), 
Kalimantan Selatan  (Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar),  Jawa Tengah  (Kota Semarang dan 
Kabupaen  Semarang), Nusa  Tenggara Barat  (Kota Mataram dan Kabupaten  Lombok Barat), dan 
Nusa Tenggara Timur  (Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat). Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka/dokumentasi. 

Dari  hasil  pengumpulan  data  lapangan  dan  analisis  kajian  dapat  disimpulkan  hal‐hal 
sebagai berikut:  
1. Belum ada pedoman tentang tentang manajemen pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 

32  Tahun  2004,  yang  mampu  memberikan  arahan  bagi  penyelenggaraan  kepemerintahan 
daerah  sehingga akan mencapai kondisi kepemerintahan yang baik  (good  local governance). 
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Pemerintah daerah menjalankan pemerintahan lebih mendasarkan pada interpretasi terhadap 
peraturan perundang‐undangan. 

2. Perubahan  kebijakan  –  dari  UU  No.  22  Tahun  1999  ke  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  –  telah  membawa  perubahan  paradigma  penyelenggaraan  otonomi 
daerah,  antara  lain  dalam  pengelolaan  pengaruh/titik  singgung  lingkungan  (ekologi), 
pemberian  kewenangan  yang  berubah  menjadi  pemberian  urusan  pemerintahan,  adanya 
urusan wajib dan urusan pilihan, pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakilnya (Pilkada) 
Langsung, kedudukan DPRD, perubahan dalam pengaturan perencanaan daerah, pengaturan 
keuangan daerah, kelembagaan daerah, dan sebagainya. 

3. Dalam  hal  perencanaan  daerah  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  perencanaan  yang 
dilakukan oleh daerah senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, yakni 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagian besar 
daerah kajian telah melakukan penyusunan dokumen rencana berdasarkan UU No. 25 Tahun 
2004 tersebut. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan 
daerah antara lain: 
 Terlalu  banyak  produk  perencanaan;  menurut  UU  No  25  Tahun  2004,  pemerintahan 

daerah  diwajibkan  menyusun  RKPD,  RPJMD,  Renstra  SKPD  dan  Renja  SKPD.  Jika 
dibandingkan pada waktu sebelumnya, jumah dokumen rencana yang harus disusun oleh 
daerah  sudah  jauh  berkurang,  karena  dahulu masih  ada  tambahan  Propeda  (Program 
Pembangunan  Daerah)  dan  Poldas  (Pola  Dasar).  Saat  ini,  baik  Propeda maupun  Poldas 
sudah  tidak  ada  lagi.  Namur  demikian,  narasumber menyatakan masih  terlalu  banyak 
dokumen yang harus disusun, sehingga cukup memberatkan  

 Belum  efektifnya  forum  musrenbang;  memang  ada  beberapa  keluhan  terhadap  hasil 
musrenbang yang  telah dilakukan selama  ini, yakni bahwa hasil musrenbang  tidak dapat 
diakomodir  seluruhnya  dalam  dokumen  perencanaan  daerah.  Hal  ini  terkait  dengan 
berbagai  hal,  salah  satunya  adalah  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  pemerintah 
daerah.  Ke  depan,  efektivitas  musrenbang  ini  perlu  lebih  ditingkatkan,  dengan 
memperhatikan  ketersediaan  anggarannya  sehingga  tidak  menjadi  bahan  komplain 
masyarakat. 

 Ketidakselarasan  substansi    antara  satu  produk  perencanaan  dengan  yang  lainnya; 
seringkali masalah  yang  dihadapi  adalah  ’tidak  nyambung’  antara  dokumen  yang  satu 
dengan  lainnya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi antara tim satu dengan 
lainnya. 

 Minimnya  sumber  daya  (perencana);  hal  ini merupakan masalah  klasik  dan  jamak  yang 
ditemukan  di  setiap  daerah.  Keterbatasan  SDM  perencana  bukan  mutlak  kesalahan 
pemerintah daerah, tetapi juga kekeliruan Pemerintah khususnya yang bertanggung jawab 
di  bidang  kepegawaian.  Pemerintah  hendaknya  membantu  pemerintah  daerah  yang 
mengajukan  formasi  jabatan  fungsional  perencana.  Sampai  saat  ini,  jabatan  fungsional 
(termasuk perencana) belum menjadi perhatian dari pemerintah daerah sendiri maupun 
Pemerintah.  

 Keterbatasan anggaran;  ini  juga merupakan masalah klasik yang sering menjadi argumen 
tidak  masuknya  usulan  kegiatan  dalam  dokumen  perencanaan.  Dalam  kaitan  dengan 
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perencanaan,  ketersediaan  anggaran  yang memadai menjadi  kunci pokok  terlaksananya 
sebuah perencanaan. 

4. Dalam hal pengorganisasian daerah, sebagian besar lokus kajian masih mendasarkan pada PP 
No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, dibandingkan 
dengan  PP No.  8  Tahun  2003. Hal  ini  dilakukan  karena  PP No.  84  Tahun  2000  dinilai  lebih 
mudah diterapkan di daerah, sedangkan PP No. 8 Tahun 2003 dinilai merugikan daerah karena 
jika diterapkan  akan menghilangkan ratusan jabatan struktural. Beberapa daerah yang sudah 
mengimplementasikan PP No. 8 Tahun 2003 antara lain Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), Kota 
Mataram  dan  Kabupaten  Lombok  Barat  (NTB),  dan  Kota  Banjarmasin  (Kalimantan  Selatan). 
Sementara  itu,  beberapa  daerah  lain  seperti  Kota  Semarang,  Kota  Padang,  Kabupaten 
Pariaman, dan sudah melakukan kajian akademis  tentang kemungkinan penerapan PP No. 8 
Tahun 2003, namun hasilnya ditunda sampai terbitnya revisi PP No. 8 Tahun 2003 dimaksud. 
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kelembagaan daerah antara lain: 
 Terlalu cepatnya perubahan kebijakan daerah menimbulkan keberatan bagi daerah karena 

kebijakan  tersebut  dinilai  ekonomi  tinggi  selain  itu menimbulkan  kesalahan  penafsiran 
dalam impelementasinya. 

 Lambatnya  revisi  PP  No.  8  Tahun  2003  sehingga  pemerintah  daerah  harus menunggu 
dalam waktu yang tidak tertentu. 

 Masih adanya intervensi dari kalangan DPRD dalam pembentukan kelembagan daerah. 
 Pembentukan  struktur  organisasi  yang  tidak  didasarkan  pada  prinsip  pengorganisasian, 

tetapi karena memiliki tendensi tertentu misalnya karena ingin mendapatkan bagian dana 
alokasi khusus (DAK). 

5. Fungsi pengawasan daerah belum dapat berjalan secara optimal. Hal  ini ditunjukkan dengan 
masih  terjadi  tumpang  tindih  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  institusi. 
Setidaknya ada 4 (empat) kendala yang dihadapi dalam pengawasan:  
 Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh  stakeholders, dimana  selalu  terjadi  tumpang 

tindih  yang  akhirnya  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  pihak  yang  diawasi; 
Sebagaimana  diketahui,  pemerintah  daerah menghadapi  pengawasan  yang  bertubi‐tubi 
dari  berbagai  institusi  seperti  BPKP,  Itjen  Depdagri,  DPRD  dan  Bawasda.  Ini  semua 
memerlukan koordinasi yang rapi dan dilakukan dalam sekuens yang tepat sehingga tidak 
terkesan bolak‐balik; 

 Gap Eseloneering antar pemeriksa dengan yang diperiksa; 
 Faktor‐faktor kultural yang menghambat pemeriksaan, seperti sungkan; 
 Lemahnya tindak lanjut pengawasan.  

6. Selanjutnya, dalam hal pelaporan (reporting), pemerintah daerah dituntut menyusun berbagai 
dokumen pelaporan seperti LAKIP, LPPD, dan LKPJ termasuk laporan‐laporan teknis yang harus 
disiapkan pemerintah untuk keperluan departemen teknis. Sementara  itu, dalam hal evaluasi 
kinerja  belum  tersedia  payung  hukum  yang  menjadi  dasar  dan  pedoman  penyusunan 
dokumen  evaluasi  kinerja  pemerintahan  daerah.  Hal  lain  yang  dapat  diamati  dalam  kaitan 
pelaporan  dan  evaluasi  kinerja  adalah  belum  tersedianya  sistem  informasi  yang  berbasis 
teknologi  informasi  (TI),  sehingga  seluruh  proses  penyiapan  dokumen  pelaporan  dilakukan 
secara manual.  
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7. Terakhir  ‐  untuk  fungsi manajemen  ‐  dalam  hal  kepemimpinan  daerah  dapat  disimpulkan 
bahwa peranan seorang pemimpin memegang peranan yang amat penting dalam perjalanan 
kepemerintahan  daerah.  Keberhasilan  pemerintahan  daerah  lebih  banyak  ditentukan  oleh 
figur  pemimpinnya  ketimbang  faktor‐faktor  lainnya.  Hal  ini  semakin  membuktikan  bahwa 
aspek  leadership merupakan hal  yang  sangat penting bagi organisasi pemerintahan. Namun 
demikian,  diakui  bahwa  masih  sulit  menjumpai  pemimpin  yang mampu  berperan  sebagai 
leader  dan  sekaligus  sebagai manager  (administratur  pemerintahan).  Kemampuan  sebagai 
leader  dapat  diperoleh melalui  kharisma maupun    pengalaman,  sedangkan manager    atau 
administratur  pemerintahan  dapat  diperoleh melalui  pendidikan/  pembelajaran.  Perpaduan 
keduanya  merupakan  kondisi  ideal  yang  diharapkan  dari  seorang  pemimpin,  karena  yang 
bersangkutan memiliki ’talenta’ sekaligus ’skill’ untuk memimpin organisasinya.  

8. Selain pengelolaan  fungsi‐fungsi manajemen,  kajian  ini  juga melihat dari  aspek pengelolaan 
sumber‐sumber daya (resources) yang mencakup SDM, keuangan, aset, dan e‐gov. Dalam hal 
SDM dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya UU No.  32  Tahun 2004, pengelolaan 
SDM  atau  PNS  dilakukan  secara  terintegrasi  secara  nasional  oleh  Pemerintah.  Dengan 
demikian, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola kepegawaian daerah sudah tidak 
ada  lagi, karena  terbukti menimbulkan berbagai permasalahan. Salah  satunya adalah  terkait 
dengan  banyaknya  tenaga  honorer  daerah  (honda),  yang  belakangan  menuntut  diangkat 
menjadi CPNS.  

9. Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah  daerah  diberikan  ’keleluasaan’  untuk 
mengelola  sumber‐sumber  pendapatan  daerahnya,  tetapi  tetap  dalam  koridor  peraturan 
perundang‐undangan karena sesungguhnya urusan ini menjadi miliki Pemerintah. Pengelolaan 
keuangan  daerah  ini  didasarkan  pada  PP No.  58  Tahun  2005.  Permasalahan  yang  dihadapi 
adalah  minimnya  SDM  yang  mampu  memenuhi  tuntutan  Pemerintah  dalam  mengelola 
keuangan daerah yang berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, seringnya perubahan 
terhadap  ketentuan  pengelolaan  keuangan  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  hambatan 
dalam melakukan pengelolaan  keuangan di daerah.   Beberapa permasalahan  yang dihadapi 
oleh pemerintah daerah antara lain: 
 Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan instansi sektor yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan,  diantaranya  oleh  Departemen  Dalam  Negeri,  Departemen  Keuangan  dan 
BAPPENAS.  Menimbulkan  banyaknya  ketentuan  yang  harus  diacu  daerah  yang 
menimbulkan kesulitan dan implementasinya. 

 Belum  semua  daerah  menerapak  sistem  double  entry  dalam  sistem  akuntasi 
keuangannyan. Karena keterbatsan sumber daya manusia yang mengetahui mengenai hal 
itu. 

 Banyak  terbitnya  peraturan  baru  di  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah  seperti 
Permendagri  No.  13  Tahun  2006  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah,  memerlukan 
pemahaman  yang  baik  bagi  daerah  agar  apa  yang  dilakukan  tidak  lepas  dari  yang 
ditentukan.  

10. Pengelolaan  aset  daerah merupakan  aspek  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan 
daerah, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset‐aset daerahnya 
dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  factor,  seperti  kurangnya  pemahaman 
terhadap manajemen  asset  daerah,  sehingga  banyak  di  antaranya  yang meminta  bantuan 
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pihak ketiga/konsultan. Aset daerah dapat  lebih bernilai ekonomis  jika dikelola dengan  lebih 
baik,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Kota  Semarang,  Kabupaten Muarojambi,  dan  Kota 
Padang.     

11. Pengelolaan  e‐gov  merupakan  kebutuhan  dalam  pengelolaan  organisasi  modern,  yang 
mengedepankan  pemberian  layanan  yang  cepat,  tepat,  akurat  dan  tentunya  efisien  dan 
efektif.  Kehadiran  e‐gov  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesungguhnya  tidak 
dapat dihindarkan,  karena asas‐asas  sebagaimana disebutkan di atas  juga menjadi  tuntutan 
bagi pemerintahan daerah. Memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam membangun 
e‐gov antara lain: 
 Besarnya dana yang diperlukan untuk membangun sistem 
 Perlunya  sumber  daya  manusia  dan  perangkat  teknologi  yang  canggih  untuk 

menoperasikan dan memelihara sistem infomasi yang ada 
 Keterbatasan ketersediaan data yang diperlukan untuk publikasi dalam website terkait 
 Sulitnya  memasyarakatkan  E‐gov  sebagai  alternative  penyampaian  berita  dalam 

lingkup,birokrasi, terutama yang berkenaan dengan pengambilan keputusan secara cepat 
12. Dalam  hal  pengelolaan  kebijakan  daerah,  permasalahan  yang  dihadapi  adalah menyangkut 

kualitas  kebijakan  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah.  Artinya,  peraturan  daerah  yang 
disusun  tidak mencerminkan  kebutuhan masyarakat  daerah  terutama  yang  terkait  dengan 
pelayanan public. Minimnya  jumlah dan  kualitas  legal  drafter  di daerah menjadi  salah  satu 
penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan.  

13. Hubungan  Pusat  dan Daerah merupakan  hal  yang  niscaya  dalam  penyelenggaraan  otonomi 
daerah,  karena  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  Indonesia  berlangsung  dalam  negara 
kesatuan.  Hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  nampak  dalam  beberapa  bidang  seperti 
kewenangan,  keuangan,  dan  pengawasan.  Dalam  hal  hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah 
tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 
 Dasar    hukum  yang  sering  berubah;  fenomena  ini  jelas mempengaruhi  pola  hubungan 

antara  Pusat  dan  Daerah.  Artinya,  disini  diperlukan  komitmen  Pemerintah  dalam 
membangun  dan  mensukseskan  hubungan  antar  susunan  pemerintahan.  Di  level 
Pemerintah  pun  harus  ada  kesepahaman  dan  kekompakan  sehingga  tidak  akan 
mempersulit terjalinnya hubungan antara Pusat dan Daerah.    

 Ego  sektoral/institusional;  salah  satu  kendala  yang biasa  terjadi dalam  kaitan hubungan 
Pusat  dan Daerah  adalah munculnya  ego  sektoral/institusional.  Sebagaimana  diketahui, 
bahwa  hubungan  Pusat  dan  Daerah  tidak  hanya  secara  vertikal  (misalnya  Departemen 
Teknis  dengan  Instansi  Vertikal)  tetapi  secara  diagonal  (Departemen  Teknis  dengan 
instansi lainnya) dan juga hubungan fungsional (Departemen/LPND dengan semua instansi 
di  daerah,  pemerintah  propinsi  dengan  pemerintah  kabupaten/kota),  sehingga 
membutuhkan sikap saling menghargai satu sala lain. 

 Adapun  kendala  dalam  hubungan  pemerintah  propinsi  dengan  pemerintah 
kabupaten/kota  lebih  banyak  disebabkan  kekhawatiran  akan  terjadinya  resentralisasi, 
sehingga masih  ditemukan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  ’meragukan’  dikoordinasi 
oleh pemerintah propinsi.    
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14. Kemitraan daerah telah  menjadi fenomena yang lazim dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah,  karena  adanya  berbagai  keterbatasan  yang  dimilikinya.  Dalam  praktiknya  terdapat 
beberapa kendala dalam membangun kemitraan daerah antara lain: 
 Lemahnya  pemahaman  aparatur mengenai  konsepsi  kemitraan  pemerintah  dan  swasta 

dalam penyediaan pelayanan publik yang dilakukan terutama untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik.  

 Lemahnya  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  upaya  untuk  melakukan  kemitraan 
dengan pihak swasta. Pada umumnya, pemerintah mendominasi kewenangan melakukan 
kerjasama dengan pihak swasta ini. 

 Dukungan  kebijakan  terhadap  kemungkinan  penerapan  kemitraan masih  banyak  terkait 
pada sektor infrastruktur, sementara pada sektor‐sektor lainnya belum dilengkapi  dengan 
kebijakan‐kebijakan yang mendukung. 

 Prosedur  investasi  yang  berbelit‐belit  dan  berbiaya  tinggi,  yang  menjadi  hambatan 
pertama ketika investor ingin menanamkan modalnya. 

 Keterbatasan  kemampuan  swasta  di  daerah,  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas, 
sehingga tidak dimungkinkan  dilakukannya kompetisi yang diperlukan  untuk memperoleh 
efisiensi, maupun dari kompetensi dan kemampuan permodalan. 

 Adanya  persepsi  yang  salah mengenai  penerapan  kemitraan  baik  pada  kalangan  aparat 
maupun swasta. 

15. Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  juga  sangat  berkaitan  dengan  pengembangan 
demokrasi  lokal, terlebih dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan peluang 
kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  Pilkada  Langsung.    Namun  demikian, 
penyelenggaraan  Pilkada  Langsung  yang  diharapkan  akan  mencapai  kehidupan  yang 
demokratis  ternyata belum  sesuai dengan harapan,  karena pada praktiknya masih dijumpai 
hal‐hal yang mencederai nilai‐nilai demokrasi. Konflik dalam persiapan, pelaksanaan maupun 
paska  Pilkada  Langsung  menjadi  salah  satu  sisi  lain  demokratisasi  lokal  yang  mewarnai 
pembangunan demokratisasi. Sementara  itu, partisipasi sosial dalam kegiatan pembangunan 
dan  partisipasi  warga  dalam  kegiatan  kepemerintahan/  kemasyarakatan  juga  masih 
menghadapi  kendala  yang  cukup  berarti.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  kehisupan 
demokratisasi lokal masih pada taraf konsep dan wacana, belum berada pada tataran empiris 
sebagaimana yang diharapkan.  

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  Tim  Kajian  merekomendasikan  hal‐hal  sebagai 
berikut: 
1. Semua pihak baik penyusun maupun pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 hendaknya menyadari 

bahwa  penerapan  UU  ini  berimplikasi  pada  kondisi  lingkungan  di  daerah,  baik  lingkungan 
politik,  sosial,  ekonomi  maupun  natural,  dimana  kondisi  lingkungan  ini  selanjutnya  akan 
menimbulkan titik singgung (interface) terhadap manajemen pemerintahan daerah. 

2. Pemerintah (Depdagri dan Bappenas) perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana di bidang 
perencanaan daerah sebagai tindak lanjut UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Hal ini untuk 
mengatasi  berbagai  persoalan  yang  teradpat  pada  aspek  perencanaan  daerah.  Dengan 
terbitnya peraturan pelaksana ini maka akan terjawab apakah benar pemerintah daerah harus 
menyusun  produk  perencanaan  sebanyak  saat  ini.  Atau  mungkin  justru  akan  menambah 
pemahaman  bahwa  banyaknya  produk  perencanaan  tersebut  bukan  menjadi  persoalan, 
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karena  merupakan  suatu  urutan  dokumen  yang  memang  harus  disiapkan  karena  saling 
berhubungan. 

3. Pemerintah  (Depdagri dan Kantor Menpan) diminta  segera menerbitkan pengganti PP No. 8 
Tahun  2003  tentang  Pendoman  Organisasi  Perangkat  Daerah,  karena  hal  ini  akan menjadi 
dasar  bagi  pemerintah  daerah  dalam menyusun  kelembagaannya.  Kelambanan  Pemerintah 
dalam menerbitkan hasil  revisi PP 8  jelas akan berpengaruh  terhadap penataan kelmbagaan 
daerah secara keseluruhan. 

4. Dalam kaitan dengan pelaporan dan evaluasi kinerja, Pemerintah diharapkan segera menata 
ulang  pengaturan  tentang  pelaporan  kinerja  daerah,  agar  pemerintah  daerah  mampu 
menjalankan  tugas‐tugas  pembangunan  daerah.  Selanjutnya,  dalam  kaitan  evaluasi  kinerja 
daerah,  Pemerintah  diminta  segera  menerbitkan  PP  tentang  evaluasi  yang  saat  ini  masih 
dalam tahap finalisasi di Depdagri. Pelaporan dan evaluasi merupakan siklus yang berurutan, 
sehingga substansi PP keduanya pun diharapkan tidak bertentangan satu sama lain. 

5. Dalam kaitan dengan pengawasan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara  lain: 
perlunya  peningkatan  profesionalisme  pelaksanaan  pengawasan,  termasuk 
penjadualan/frekeuensi, menghindarkan  hubungan  personal  dan  tindak  lanjut  pengawasan. 
Dengan  banyaknya  institusi  pengawas,  sebaiknya  ada  penjadualan  yang  rasional  untuk 
dilakukannya pengawasan. Untuk pengawas internal dapat dijadualkan paling awal atau paling 
akhir misalnya, kemudian pengawas eksternal, dan seterusnya. Untuk mengindarkan perasaan 
sungkan  dapat  dilakukan  dengan  menghindarkan  hubungan  pribadi,  karena  munculnya 
perasaan sungkan jelas akan mempengaruhi kualitas pengawasannya. Lantas, yang terpenting 
adalah perlunya tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga pihak yang diawasi akan mengetahui 
kesalahan yang dilakukan.    

6. Dalam hal kepemimpinan, perlu dilakukan peningatan kualitas kepemimpinan daerah, dalam 
arti pemerintah daerah tidak hanya memerlukan seorang  ’leader’ atau  ’manager’ saja, tetapi 
membutuhkan  kedua‐duanya.  Sebagai  leader,  kepala  daerah  diharapkan  dapat memimpin 
daerahnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik yang ada, dan sebagai manager 
diharapkan  dapat  mensejahterakan  rakyatnya  melalui  pemberian  pelayanan  publik, 
pembangunan  daeran,  dan  sebagainya. Untuk mendapatkan  kualitas  pemimpin  seperti  itu, 
tentulah diperlukan  komitmen masyarakat daerah  ketika menjatuhkan pilihannya pada  saat 
Pilkada Langsung. 

7. Perlunya penegasan mengenai pengelolaan PNS  secara nasional  sebagai  amanat UU No. 32 
Tahun  2004,  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang‐undangan.  Untuk  itu  Kantor 
Menpan dan BKN perlu segera merevisi berbagai PP tentang PNS agar selaras dengan amanat 
UU  ini. Hal  ini dilakukan agar pemerintahan daerah  tidak melakukan  tindakan‐tindakan yang 
akan marancukan  pengelolaan  PNS,  seperti munculnya  honorer  daeah  (honda),  KKN  dalam 
rekrutmen, dan  tindakan  lain yang merugikan Pemerintah maupun pemerintah daerah serta 
masyarakat. 

8. Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  sangat  diperlukan  saat  ini  adalah  komitmen 
Pemeritah, terutama Depdagri dan Depkeu. Komitmen disini termasuk tanggung jawab untuk 
mendiseminasikan peraturan‐peraturan baru tentang pengelolaan keuangan seperti PP No. 58 
Tahun  2005  dan  Permendagri No.  13  Tahun  2006.  Sosialisasi  pola  dan  sistem  pengelolaan 
keuangan  daerah  mutlak  diperlukan,  karena  jangankan  aparat  pemerintah  daerah,  aparat 
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pemerintah  pusat  pun  belum  tentu memahami  apa  yang  dikehendaki  atau  yang  dimaksud 
dengan  ketentuan‐ketentuan  dalam  peraturan  baru  tersebut.  Intinya  adalah  Pemerintah 
jangan  terlalu  banyak  berharap  sebelum melakukan  berbagai  tahapan  yang memungkinkan 
terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik. 

9. Pemerintah  daerah  perlu memahami  bahwa  pengelolaan  aset  daerah merupakan  satu  hal 
yang  penting  dalam  manajemen  pemerintahan  daerah.  Untuk  itu,  pemahaman  terhadap 
manajemen  aset  perlu  ditingkatkan  agar  pengelolaan  aset  daerah  semakin  optimal.  Dalam 
hubungan  itu, pola‐pola  kerjasama  kemitraan  kiranya dapat dikembangkan  guna mengelola 
aset‐aset yang dimiliki oleh pemerintahan daerah.  

10. Sumber daya  lain yang penting dalam manajemen pemerintahan daerah adalah e‐gov, oleh 
karenanya  pemerintah  daerah  perlu mengupayakan  agar  terwujud  e‐gov  (termasuk  sistem 
informasi),  guna mempermudah pelaksanaan  tugas dan  tanggung  jawabnya.  Keberadaan  e‐
gov  di  masa  mendatang  bukan  lagi  menjadi  barang  mewah,  tetapi  sudah  merupakan 
kebutuhan  organisasi  modern.  Pembangunan  e‐gov  di  lingkungan  pemerintahan  daerah 
memang memerlukan dana yang cukup besar, oleh karena itu jika sudah dibangun maka perlu 
dibarengi dengan kesiapan pemeliharaan (maintenance) secara berkelanjutan.   

11. Dalam hal perumusan kebijakan daerah, perlu pengadaan tenaga  legal drafter dan bagi yang 
sudah  ada  tenaga  legal  drafter  perlu  peningkatan  kualitasnya.  Namun  selain memerlukan 
kemampuan  teknis  menyusun  peraturan  perundangan,  pemerintah  daerah  juga  perlu 
mempertimbangkan  substansi  peraturan  yang  disusunnya,  apakah  akan membawa  dampak 
negatif  ataukah  tidak.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan  pemerintah  daerah  adalah  untuk 
melayani  masyarakat,  sehingga  peraturan  perundangan  yang  disusun  pun  hendaknya 
berorientasi kepada masyarakat daerah. 

12. Terkait dengan hubungan pusat dan daerah, di atas telah disinggung sedikit tentang hubungan 
keuangan, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola keuangan daerah dengan 
berpedoman  pada  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Pusat.  Dalam  hubungan  ini,  maka 
pemerintah daerah wajib tunduk terhadap segala ketentuan yang ada, sementara Pusat wajib 
mensosialisasikan  peraturan  tersebut  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dari  pemerintah 
daerah.  Selain  hubungan  keuangan,  dalam  hubungan  Pusat  dan  Daerah  terdapat  pula 
hubungan pelayanan dan hubungan pengawasan.   

13. Dalam  hal  pembangunan  demokrasi  lokal,  perlu  adanya  kesepahaman  peran  DPRD  antara 
pemerintah  daerah  dan  DPRD  itu  sendiri.  Bahwa  berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004, 
kedudukan dan peran DPRD sudah mengalami pergeseran, tidak lagi sebagai lembaga legisatif 
tetapi menjadi  bagian  dari  pemerintah  daerah.  Selanjutnya,  perlu  adanya  penyempurnaan 
implementasi  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, 
khususnya dalam hal partisipasi politik. Artinya, belum semua masyarakat mampu melakukan 
partisipasi  politik  dengan  baik,  sehingga  mencederai  nilai‐nilai  demokrasi  yang  hendak 
dikembangkan.                  

   
 
 
 
 


