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PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah merupakan bahagian integral dari 

pembangunan nasional. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan 

nasional diawali oleh keberhasilan pembangunan daerah. Menurut 

sudut pandang Public T h e o ~  keberhasilan pembangunan nasional 

dan daerah sangat ditentukan oleh ketepatan kebijakan publik dalam 

pengembangan sektor produksi pada suatu negara. Kebijakan publik 

dianggap tepat jika path of economic development berada dalam 

kerangka sistem yang didukung oleh potensi sumberdaya alam dan 

manusia yang dirniliki. Penyimpangan yang semakin jauh dari jalur 

tersebut, mengindikasikan ketidaktepatan format kebijakan publik 

dan ha1 tersebut mengakibatkan rapuhnya fondasi ekonomi terhadap 

goncangan internal maupun eskternal. 

Malapetaka yang dialarni Indonesia pada akhir 1997 akar 

permasalahannya terletak pada ketidaktepatan format kebijakan 

publik. Para pengambil keputusan sangat yakin dengan paradigma 

pembangunan yang beronientasi pada pertumbuhan dalam 

menciptakan kesejahteraan publik, namun tidak mengkaji 

sejauhmana asumsi paradigma tersebut dapat dipenuhi. World De- 

velopment Report (1996) melaporkan bahwa mengadopsi growth 

model tanpa memenuhi asumsi, mengakibatkan terjadinya lima 

ekses yaitu; (1) jobless growth (pertumbuhan tinggi-pengangguran 

tinggi), (2) ruthless growth (pertumbuhan tinggi-social welfare 



rendah, (3) voiceless growth (pertumbuhan tinggi-partisipasi 

rendah), (4) roothless growth (pertumbuhan tinggi-budaya 

rendah) (5) fiztzmless g r o ~ h  (per tumbuhan tinggi-lingkungan 

rusak). 

Kelima ekses tersebut selama PJPT 1 sampai paruh 

pertama PJPT I1 telah mewarnai perkonomian nasional dan 

daerah. Di sisi lain berdasarkan aspek pemerataan (size fine- 

tional distn'bution and regional dispan'q) mengindikasikan telah 

terjadinya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar 

daerah. Demikian juga halnya dengan masalah kemiskinan dan 

eskploitasi sumberdaya alam tanpa terkendali telah menimbulkan 

gejolak sosial, ekonorni dan politik yang akhirnya menciptakan 

krisis ekonomi dan dikotorni antara pusat dan daerah. Oleh 

karena itu agar pengalaman serupa yang terjadi pada beberapa 

dasawarsa belakang tidak terulang kedua kali pada masa akan 

datang, oleh karena itu disamping perlu adanya perubahan 

institusional sebagaimana telah lahirnya UU No. 22 dan UU 

No. 25 tahun 1999. Disisi lain diperlukan pula perubahan cara 

berfikir, mentalitas, perilaku serta kecakapan dari aparatur 

sebagai ujung tombak pemerintah. 

Pemerintah Yang Berwirausaha 

( Go vernmen t Entrepreneunhrp) 

Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan 

wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk menata rumah 

tangganya sendiri berdasarkan konsep kemandirian. Dengan 

demikin otonorni daerah memberikan peluang yang sangat luas 

kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 



untuk kepentingan wilayahnya sendiri. Oleh karena itu aparatur 

pemerintah haruslah rnerniliki sikap inovatif, kreatif dan berani 

menanggung resiko dalam mengembangkan potensi daerahnya 

sebagaimana layaknya seorang wirausahawan (entexpreneurs). 

David Osborne & Ted Gaebler (1992) berpendapat bahwa 

otonorni ciaerah menuntut pemerintah yang berjiwa wirausaha 

(entrepreneurial government). Pada dasarnya pemerintah yang 

berjiwa wirausaha tersebut adalah pemerintah yang mempunyai 

sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Sikap tersebut 

antara lain kreatif, inovatif, dan berpandangan jauh ke depan. 

Secara lebih luas kata wirausaha menurut J.B Say adalah upaya 

untuk mernindahkan sumberdaya ekonorni dari satu wilayah yang 

berproduktivitas rendah ke wilayah lain yang berproduktivitas 

lebih tinggi. Dengan kata lain seorang wirausaha akan 

menggunakan sumberdaya ekonomi dengan cara untuk 

mengoptimalkan produktivitas dan efektivitas. Disisi lain dengan 

memperhatikan perkembangan dunia semakin mengglobal dan 

penuh dengan persaingan, dan perubahan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi, maka pemerintah atau organisasi sektor publik yang 

didambakan oleh masyarakat adalah organisasi pemerintah yang 

inovatif, fleksibel dan adaptif. 

Secara garis besarnya prinsip-prinsip yang mendasari 

sistem pemerintahan yang berjiwa wirausaha tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Katalis 

Pemerintah yang mampu menciptakan iklim yang kondusif 

bagi seluruh warga negara agar dapat berkembang sesuai 
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dengan cita-cita bangsa. Disisi lain Pemerintahan yang katalis 

yaitu memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah 

(membuat kebijakan, dan peraturan) dengan fungsi sebagai 

pelaksana (fungsi penyarnpai jasa dan penegakan). Oleh 

karena itu tugas pemerintah diupayakan "diperluas" , sehingga 

tidak hanya difokuskan dalam penyedian pelayanan sosial 

saja, tetapi lebih memiliki peran yang luas: memimpin, 

mengarahkan dan membuat kebijaksanaan bagi publik yang 

dapat menumbuhkembangkan aktivitas perekonomian 

masyarakat. 

Secara Operasional kondisi yang harus diciptakan; 

P Kepastian hukum 

P Pemerataan akses kepeluang pembangunan 

P Pemerataan akses ke sumberdaya yang dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan kehidupan dan penghidupan. 

2. Pemerintahan Milik Masyarakat 

Pemerintahan yang berbasis masyarakat yaitu menjadikan 

masyarakat sebagai pelaku u tama a tau pemilik pembangunan. 

Di samping itu mengalihkan wewenang kontrol yang 

dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan 

sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh 

birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai 

negeri (juga pejabat terpilih, politisi) akan merniliki kornitrnen 

yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam 

memecahkan masalah. Secara operasional dapat dilihat dari 

kondisi yang harus diciptakan ; 



P Segala sesuatu yang langsung menyangkut kepentingad 

kehidupan masyarakat keputusan akhir harus ada 

clitangan masyarakat 

P Kedaulatan ada di tangan masyarakat 

P Pemerintah harus melaksanakan tanggung gugat 

(akuntabilitas) kepada masyarakat. 

3. Pemerintahan Kompetitif 

Pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rnasyarakat 

dan dapat membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan 

adalah yang terbaik (quality), tercepat (deleavery), dan 

termurah (cost). Persaingan disini bukan dimaksudkan 

bersaing dengan sektor swasta, tetapi persaingan melawan 

monopoli (competitive government). Hal ini bertujuan agar 

terjadinya kondisi saling mengisi antara pihak swasta dengan 

pihak pemerintah. Jika pihak swasta telah melaksanakan 

suatu proyek pelayanan sosial, pihak pemerintah dapat 

mengalihkan kegiatannya ke sektor lain sehingga sekaligus 

dapat melakukan efisiensi tenaga, waktu dan dana. Secara 

operasional ha1 tersebut dapat dilihat dari kondisi yang harus 

diciptakan ; 

P Pilah dan pisahkan antara fungsi pengarah (Steering) dan 

fungsi pelayanan (rowing) 

P Pindahkan fingsi pelayanan pa& organisasi yang lebih 

rendah dan langsung melayani masyarakat; PDAM, PLN, 

Rumah Sakit, Sekolah, Telkom, dsb. 



4. Pemerintahan Berorientasi Misi 

Pemerintah hendaknya digerakkan oleh rnisi (mission-driven 

government), artinya pemerintah dalam melakukan 

kegiatannya tidak terkesan sebagai lembaga otoritatif yang 

angkuh, tetapi sebagai suatu lernbaga yang dapat secara cepat 

menjawab kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan 

demikian masyarakat akan merasa memiliki dan pada 

akhirnya secara aktif mereka akan terlibat dalam 

pembangunan (Govennent owned Communi&). 

Pemerintah berorientasi misi akan melakukan deregulasi in- 

ternal, menghapus banyak peraturan internal, dan secara 

radikal menyederhanakan sistem administratif, seperti 

anggaran, kepegawaian, dan pengadaan. Mereka 

mensyaratkan bahwa setiap badan pemerintah untuk 

mendapatkan misi yang jelas, kemudian mernberi kebebasan 

kepada rnanajer untuk menemulcan cara terbaik mewujudkan 

rnisi tersebut, dalam batas-batas legal. 

5. Pemerintahan Berorientasi Hasil 

Mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan clan 

membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi 

akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur 

kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan 

kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target, dan 

menggunakan anggaran untuk rneningkatkan kinerja. 

Pemerintah dalarn ha1 ini hendaknya lebih berorientasi kepada 



kualitas dan  output yang dihasilkan, dan bukannya 

memaksimalkan masukan (input), yang umumnya lebih 

berorientasi pada kenaikan anggaran pembangunan setiap 

tahunnya. 

6. Pemerintahan Berorientasi Pe 1 anggan 

Pemerintah berorientasi pelanggan akan memperlakukan 

masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. Mereka 

melakukan survei pelanggan, menetapkan stanclar pelayanan, 

memberi jarninan, dan sebagainya. Dengan masukan dan 

insentif ini, mereka meredesain organisasinya untuk 

menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. 

7. Pemerintahan Wirausaha 

Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekadar 

untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan 

uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk 

membayar; menuntut return on investment. Mereka 

memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi 

untuk mendorong para pirnpinan badan pemerintah berpikir 

mendapatkan dana operasional. 

Oleh karena itu pemerintah hendaknya bertindak seperti 

sektor swasta (perusahaan), terutama dalam pengelolaan 

dana (enterprising government). Konsekuensinya, 

pemerintah dituntut untuk mengembangkan dirinya, 

terutama dalam.menggali sumber-sumber dana 

pembangunan semaksimal mungkm, agar tidak tergantung 



oleh sumber-sumber dana konvensional saja seperti 

pendapatan dan sektor pajak, apalagi terhadap pemerintah 

pusat. 

8. Pemerintahan Antisipatif 

Pemerintahan antisipatif adalah pemerintahan yang berpikir 

ke depan. Mereka mencoba rnencegah timbulnya masalah 

daripada memberikan pelayan untuk menghilangkan 

masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, 

pernberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk 

melihat masa depan. 

9. Pemerintahan Desentralisasi 

Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang 

mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui 

organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung 

melakukan pelayanan, atau pelaksana, untuk lebih berani 

membuat keputusan sendiri. 

10. Pemerintahan Berorientasi Pasar 

Pemerintah berorientasi pasar memanfaatkan struktur pasar 

swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan 

mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan 

atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. 



PELAYANAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI 

Pelayanan yang dilakukan oleh sektor pemerintah 

merupakan jasa pelayanan publik yang sifatnya berbeda dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Pelayanan yang 

diberikan oleh pihak swasta lebih bersifat mencari keuntungan 

(profit motive), sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh sektor 

publik lebih didasari oleh pelaksanaan tugas pembangunan dari 

tidak mencari untung. Meskipun terdapat perbedaan yang 

mendasar antara pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta 

dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor publik. Namun, 

konsep dan strategi yang dilakukan oleh sektor swasta merupakan 

suatu yang layak untuk diterapkan pada sektor publik. 

Konsep mengoptimalkan pelayanan, yang dikembangkan 

oleh De Vrye (1994) yang dikenal dengan "The Seven Secret of  

Service Success", adalah sebagai berikut: 

1 . Self Esteem (Harga Diri) 

Aparatur pemerintah dituntut bekerja dengan disertai 

perasaan bangga atas tugas yang diembannya, dan percaya 

bahwa output yang dihasilkan akan lebih baik dan dapat 

memuaskan masyarakat. 

2. Exceed Expectation (Memenuhi Harapan Secara Lebih) 

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat 

aparatur pemerintah haruslah mampu memenuhi harapan 

masyarakat pelanggan. Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu 

standar mutu pelayanan yang tinggi dan pemahaman tentang 

keinginan masyarakat. Apabila kedua ha1 tersebut dapat 

dipenuhi maka keingingan masyarakat misalnya dalam ha1 



kecepatan dan kemudahan pelayanan, dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh aparatur daerah. 

3. Recovery (Pembenahan) 

Untuk mernberikan mutu pelayanan yang tinggi dan baik 

kepada masyarakat diperlukan usaha yang terus menerus dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap pengaduan dari 

rnasyarakat haruslah diperhatikan dan ditanggapi dengan cepat 

dan tepat. Jika pengaduan masyarakat tidak ditanggapi secara 

profesional akan menimbulkan dampak yang buruk dan 

bahkan akan dapat menimbulkan efek negatif dan citra buruk 

terhadap birokrasi. Oleh karena itu, pembenahan-pembenahan 

dalam segala aspek pelayanan, termasuk sistem pelayanan, 

target waktu harus dilakukan dalam batas-batas kemampuan 

aparatur daerah. 

4. Esion (Visi) 

Untuk memberikan pelayanan yang baik dibutuhkan kesarnaan 

visi dari seluruh aparatur pemerintah yang terkait. Misi dan 

Visi pelayanan harus ditanamkan pada seluruh aparatur 

pemerintah sehingga dalam pelaksanan di lapangan tidak 

menimbulkan disintegrasi antar sesama aparatur daerah. 

5. Improve (Perbaikan) 

Meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu (a) kualitas teknik yang 

merupakan gambaran dan proses operasi, dan (b) kualitas 

fungsional yang berkaitan dengan interaksi antara petugas 

pemberi pelayanan. 



6. Care (Perhatian) 

Aparatur pemerintah dituntut untuk bersikap ramah kepada 

masyarakat pelanggan. Kondisi ini pada gilirannya akan 

menciptakan hubungan yang makin baik antara kedua belah 

pihak (Costumer Fnendly System). 

7. Empowering (Pemberdayaan) 

Pemberdayaan aparatur daerah pada segala tingkatan sangat 

diperlukan. Hal ini penting mengingat dengan aparatur daerah 

yang profesional selain dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kepada masyarakat pelanggan juga dapat memajukan dan 

mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. 

PENUTUP 

Good governance adalah tujuan dari suatu proses 

pembangunan. Good governance tersebut akan tercapai bila 

sepuluh pilar Reinventing Government diaplikasikan dengan baik 

dan berkelanjutan. Oleh karena itu keseriusan dan komitmen dari 

aparatur pemerintah daerah sangat dituntut untuk melaksanakan 

konsep tersebut. 

Good governance mengandung pengertian. Pertama, 

menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan 

pembangunan. Kedua, adalah efektivitas dari pemerintah dalam 

mencapai tujuan pembangunan daerah melalui kemandirian 

pembangunan dan berkeadilan sosial. Disisi lain good gover- 

nance bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tertib 



hukum. 
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