
 
ABSTRAK 

Kajian Tentang Standard Penetapan 
Kelembagaan Pemerintah Pusat 

(Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2005, 154 hal ) 
 
 

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan 
lebih banyak kepada Pemerintah Daerah, penetapan struktur 
Organisasi Pemerintah Pusat mengalami beberapa perubahan. 
Ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no. 9 
tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator, 
Menteri Negara, dan Departemen, Peraturan. Pesiden No. 11 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 103 
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen. Selain itu pada saat pergantian presiden struktur 
organisasi pemerintahpun pasti mengalami perubahan, hal ini 
terjadi karena belum adanya pedoman yang mengatur standar 
penetapan Kelembagaan Pemerintah Pusat. 

Mengingat begitu luasnya cakupan permasalahan yang 
ada pada kajian ini, permasalahan dibatasi hanya pada instansi 
Pemerintah Pusat ( Lembaga Eksekutif ). Yaitu dengan 
menentukan : jenis-jenis kelembagaan perangkat pemerintah 
pusat; tugas dan fungsi masing-masing jenis kelembagaan 
perangkat pemerintah pusat ; persyaratan apa saja yang harus 
dipenuhi dalam pembentukan kelembagaan pemerintah pusat ; 
unit-unit organisasi yang minimal harus ada dalam tiap jenis 
kelembagaan pemerintah pusat serta menentukan dasar 
penyusunan organisasi tiap jenis kelembagaan perangkat 
pemerintah pusat. 

Dari hasil kajian ini dapat diketahui : belum ada dasar 
hukum yang mengatur tentang pembentukan, 
penggabungan/pemecahan, dan pembubaran organisasi 
pemerintah pusat, Struktur organisasi yang belum dapat 
menjamin independensi organisasi pemerintah pusat, terdapat 
nomenklatur organisasi yang berbeda-beda, jumlah organisasi 
pemerintah pusat yang semakin membengkak, terdapat 



nomenklatur organisasi yang berbeda-beda untuk LPND 
dengan batasan yang tidak jelas,  daerah mengalami kesulitan 
berkoordinasi dengan pusat terkait dengan nomenklatur yang 
berbeda, ada kecenderungan daerah membentuk suatu 
perangkat daerah dengan tujuan agar mendapatkan dana 
Dekonsentrasi, terdapat kesimpangsiuran pelaksanaan 
kewenangan antara Pusat dan Daerah  akibat belum adanya 
koridor yang jelas dan legal antara kewenangan pusat, propinsi 
dan kabupaten/ kota. Hal ini mengakibatkan beberapa 
pelaksanaan kewenangan didaerah tidak berjalan; berdasar 
konsep efisiensi, pengalaman negara lain ( seperti Jepang ), 
serta persepsi pemerintah daerah, struktur organisasi 
pemerintah pusat perlu di atur sehingga tidak bertambah besar.        


