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BAB II
 

TINJAUAN PEHERINTAH DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
 

A. Pengertian & Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II 

1. Pengertian dan batasan 

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II disini 

ada1ah Kepa1a Daerah dan Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah 

(DPRD), yang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. 21 • 

Berdasarkan azas desentra1isasi, -Pemer intah Daerah 

Tingkat II mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. 3 ). 

Menurut UU RI No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah, daerah di Indonesia dibentuk 

berdasar azas sentra1isasi dan desentra1isasi. SebagaI 

real!saslnya dl daerah terdapat dua jenls pern~LlllLdhan, 

yaitu pemerintahan yang bersifat administratif (azas 

sentralisasi) dan pemerintah yang bersifat ekonomi 

(azas desentra1isasi). 

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan 1eges1atif, dibantu 

oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah, secara 

bersama-sama menjalankan fungsi pemerintah daerah~~I. 

2LPasal 13 W RI No. 5 Tahun 1974 

3). Pasal 7 lft.J RI No. 5 Tahun 1974 

4). Pen.jelasan l.ll RI No. Tahun 1974 
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2. Kedudukan 

Dengan melihat proses pembentukan maupun prosedur 

pembetunkannya yang dilandasi dasar-dasar tujuan dan 

fungsi pemerintah daerah maka kedudukannya jelas di 

dalam wilayah kota dengan batas yang ditetapkandan 

telah dlsyahkan sesuai undang-undang yang berlaku. 

Oasar - dasar proses pembentukan organisasi pemerintah 

kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terwujud 

di dalam lembaga perwakilan. Pedoman yang sekarang ada 

merupakan pedoman pembentukan susunan organisasi dari 

Oepartemen Dalam Negeri yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 

3. Pola kegiatan 

Aktifitas dari aparatur pemerintCl,h banyak m~In-

pengaruhi kegiatan yang terjadi.: Kegiatannya merupakan 

cerminnan dari pada fungsi masing-masing bidang yaitu 

bidang yang menyiapkan peraturan, undang-undang dan 

sebagai bidang yang melaksanakannya. Kemudian ada 

kegiatan yang merupakan penyebaran dan kegiatan pokok 

tersebut yang merupakan kegiatan pelayanan sampai pada 

kegiatan teknis pelaksanaan. Oi 
'

bidang eksekutif kita 

melihat persoalan di dalam kegiatan yang disebabkan 

oleh kedudukan dan fungsi bidang ini sendiri yaitu 

sebagai kegiatan yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat secara teknis. Kegiatan tersebut dapat di 

berikutgambarkan secara garis 
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- Kegiatan utama bidang legeslatif yaitu meliputi 

kegitan yang berorientasi ke dalam. 

- Kegiatan utama bidang eksekutif meliputi kegiatan 

pelayanan utama dan khusus. 

- Kegitan umum yaitu meliputi kegiatan administrasi, 

kegiatan pelayanan dan kegiatan-kegiatan penunjang 

lainnya. 

4. Fungsi Pemerintah Daerah 

Seperti tersebut diatas Kepala Daerah dan DPRD 

dibantu oleh staf bersama-sama menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah. 

Fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintah 

untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum agar 

keseluruhan proses pembangunan dapat terlaksana. Usaha 

realisasinya adalah pelaksanaan kegiatan penggabungan 

semua unsur keamanan dan ketertiban umum, baik yang 

bergerak dalam bidang keamanan umum fisik maupun men

tal. Kegiatan ini termasuk pula usaha untuk menjaga 

keseimbangan / stabilitas disegala bidang dengan 

mengadakan kegiatan untuk mengaktifkan partisipasi 

segenap rakyat, yang terorganisir dalam berbagai lemba

ga masyarakat. di dalam pelaksanaan renc:ana pembangunan. 

Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, mengantarkan 

rakyat pada suatu tarap kemakmuran dan kesejahteraan 

lahir dan batin melalui perencanaan dan program-program 

disegala bidang. Realisasinya adalah dengan melakukan 
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kegiatan pelayanan (service) yang sebaik-baiknya, usaha 

ini meliputi usaha pengembangan potensi masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. 

Perencanaan serta pelaksanaan program disegala 

bidang termasuk kegiatan koordinasi terhadap pelaksa

naan proyek, baik proyek nasional maupun proyek daerah. 

Fungsi admlnistrasi, mempunyai pengertian dan 

maksud untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan usaha 

pembangunan yang dilakukan. 

Fungsl koordinasi, fungsi untuk menyelenggarakan 

koordinasi antar staf Sekretariat Daerah dengan instan

si yang bersangkutan untuk memperlancar penyelenggaraan 

urusan rumah tangga Daerah, urusan pemerintah umum dan 

urusan pelaksanaan program-program pembangunan. 

Fungsi-fungsi diatas dilaksanakan dengan menjalankan 

berbagai kegiatan yang disertai kewenangan dan tanggung 

jawab. Kewenangan yang didukung oleh pemerintah daerah 

dan wilaydh meliputi empat kekuasaan pokok yaitu 

Kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan. 

- Kekuasaan untuk melakukan sendiri peraturan

peraturan 

- Kekuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pelangga

ran. 

- Kekuasaan untuk melakukan tata peradilan. 

Kemudian sesuai dengan sistem otonomi yang dianut 

segala kekuasan itu meliputi berbagai urusan yang 

diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diatur berda
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sarkan kebutuhan dan kemampuan, berdasarkankeperluan 

pengambilan keputusan dan pember ian pelayanan kepada 

rakyat yang tepat guna dan tepat waktu. 

Dalam tata kerja, Kepala Daerah yang sekaligus 

merangkap sebagai Kepala wilayah/Bupati, harus selalu 

memonitor dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan 

program instansl-instansi vertikal tersebut, sejauh 

tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Khusus menyangkut hubungan tata kerja antara 

Kepala Daerah dengan DPRD, sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan UU RI No.5 Tahun 1974, terdapat pembagian 

yang jelas an tara Kepala Daerah dan DPRD. Masing-masing 

tidak saling bertanggung jawab, akan tetapi Kepala 

Daerah harus memberikan keterangan pertanggungjawaban 

tentang pelaksanaan pemerintahan di daerah, agar DPRD 

selalu dapat mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerin

tahan Daerah. 

4.1. Fungsi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat 

Pemerintah Daerah dalam suatu negara pada hake

katnya terbentuk oleh satu bangs a dalam meneapai 

eita-eita, demikian seperti yang tereamtum alinea IV 

Pembukaan UUD 1945. Seperti dijelaskan dalam GBHN, 

dalam rangka melanearkan pelaksanaan pemer~ntah 

dibentuk Pemerintah Daerah sedangkan masyarakat di 

daerah untuk memenuhi kebutuhan hoidup dank'ehidupan
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nya mempunyai kepentingan terhadap kebijaksanaan

kebijaksanaan dan program-program (arahan pengemban

gan) yaitu : 

4.1.1.	 Kepentingan masyarakat dalam mencapai cita

eita. 

a. Keamanan dan ketertiban. 

Agar kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebu 

tuhan hidup sehari-harinya dan dalam kelangsungan 

hidup dimasa yang akan datang serta peneapaian 

e1ta-eita masyarakat diseluruh negara dibutuhkan 

keamanan dan ketertiban. 

b. Kemajuan kesejahteraan. 

Untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan 

masyarakat membutuhkan perkembangan / kemajuan 
-

bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan

b1dang tiga ini pada dasarnya merupakan kebutuhan 

masyarakat terhadap kemajuan kesejahteraan. 

e. Peningkatan ilmu pengetahuan & ketrampilan 

Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang lebih 

baik, perlu ditunjang peningkatan ilmu pengeta

huan dan ketrampilan dari masyarakat itu sendiri. 

4.1.2.	 Kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutu

han. 

Kebutuhan masyrakat seeara umum akan meliputi 

kebutuhan materiil dan kebutuhan spirituil baik 

itu berupa kebutuhan sosial, ekonomi, fisik 

ataupun kebutuhan emosi. 
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a. Kebutuhan sosial dikarenakan hubungan sosial 

antar anggota masyarakat misalnya kebutuhan 

perumahan, pendidikan, tempat ibadah, tempat 

rekreasi, rumah sakit. 

b. Kebutuhan ekonomi oleh karena tuntutan kelang

sungan hidup sehari-harui, misalnya kebutuhan 

pasar, kantor, bank, toko, air minum, listrik. 

c. Kebutuhan emosi, menyangkut pemenuhan kepuasan 

jiwa baik kebutuhan sosial, ekonomi maupun fisik 

misalnya ikut ambil bagian ~alam penyelenggaraan 

pembangunan. 

4.1.3.	 Kepentingan masyarakat dalam pergerakan. 

Aktifitas pola gerak masyarakat antara lain 

adalah disebabkan adanya tutuntan kebutuhan hidup 

dari penduduknya terhadap keadaa,n fisik -suatu 

daerah dan penyebaran fasilitas-fasilitas pelaya

nannya. 

Adapun ciri ciri dan gejala pergerakannya antara 

'-la in : ~ 

a. Sentralisasi. 

suatu kecenderungan dari penduduk untuk bersa

ma-sama menuju pada suatu titik pusat dalam kota, 

dalam usahanyauntuk memuaskan kepentingan masya

rakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atau untuk 

meningkat fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. 

S). Noel	 P.6ist ~ LA,Halbert, Urban Socciety, hal 80 - 81. 
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Ciri-ciri gejala ini adalah 

- Adanya pergerakan memusat 

- Adanya pergeseran ruang 

- Adanya pengelompokan letak 

- Inti dari pertumbuhan kota adalah kota lama 

yang kemudian menjadi pusat kota. 

b. Nukleasi. 

adalah pengelompokan ruang yang bersifat 

ekonomisatau badan lain. 

Ciri-ciri dari gejala ini adalah : 

- Untuk kota kecil mempunyai pusat tunggal, untuk 

kota besar mempunyai pusat ganda, dengan pusat 

utama dan saerah yang lebih kecil disebut sub 

center. 

- Pemusatan pabrik di daerah tertentu. 

- Terdapat irama harian dari gerakan pekerj~ 

antara rumah dan tempat kerja. 

- Pemisahan tempat kerja dalam daerah tertentu 

sesuai dengan fungsinya. 

- Pusat kota sangat sempit memusat pada daerah 

pasar atau jalan tunggal, tapi akan meluas 

(pada kota besar) hingga jenis fungsi yang ada 

akan tersebar di daerah inl. 

- Nilai tanah adalah yang tertinggi. 

- Permintaan akan ruang berlipat dua. 

- Terdapat pembalikan dari kekayaan (residentil 

properties). 

I 

I 

I 

._-~
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Nilai yang tinggi atas ruang di pusat ini 

menaikan nilai tanah di sekitarnya. 

c.	 Desentralisasi. 

dislnl tezdapat kecenderungan bergerak keluar 

dari pada ke pusat kota. 

Ciri-ciri dari gejala ini adalah 

- Terdapat gerakan ke arah luar dan gerakan ke 

arah luar dan gerakan ke arah pusat yang mung

kinterjadi secara timbal balik. 

Gerakan ke arah luar dari daerah tempat tinggal 

disamping itu pemenuhan kebutuhannya terhadap 

fungsi kota yang lebih tinggi menuju ke pusat 

kota. 

-	 Kemampuan transport yang murah bergerak ke 

pusat kota dan semua baglan kompleks kota. 

- Daerah tempat tinggal yang sudah dipandang tua 

dan tak dipakai lagi ditinggalkan. 

d.	 Segregas i . 

adalah kecenderungan yang luas dari orang 

untuk memilih individu dan sebagai kelompok yang 

intim dengan siapa mereka membagi kepentingan 

nilai-nilai dan mungkin posisi soslal yang sarna. 

Ciri-ciri gejala ini adalah : 

- Pengelompokan ruang dari orang at au lembaga 

kedalam daerah yang berbeda guna ekonominya. 

- Penduduk mengelompok pada daerah dimana mereka 

dapat menang dalam persaingan tetapi dengan 

t 
Ii 
Ii 

--_/ 

I 
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rnelihat pula adanya kepentingan yang sarna dari 

penduduk lainnya (rnisalnya ras, pekerjaan, 

agarna, kebangsaan, pendidikan, kepentingan yang 

sarna, status ekonorni dan kebudayaan). 

- Rurnah-rurnah dibangun dalarn suatu kelornpok yang 

luas dan rnernpunyai corak yang sarna, dengan 

dernikian pemiliknya berada dalarn tingkatan 

sosial dan ekonorni yang sarna. 

- Daerah· segregasi type rurnahnya sarna berbentuk 

petak (blok) dan membentuk wilayah tersendiri. 

e. Invasi. 

bila individu atau kelompok meninggalkan 

daerah tempat tinggal yang lama dan berpindah ke 

daerah lain. 

Ciri-cirinya 

- Perubahan fungsi bangunan, penggunaan dan peng 

huninya. 

-	 Penggantian uari suatu tipe land use yang 

dominan at au penduduk oleh tipe kelornpok 

lain. 

Pergerakan masyarakat dalam memenuhi tuntutan 

kebutuhan ini akan menelorkan keadaan sebagai

mana dinyatakan dalam ciri-ciri gejala yang 

bersangkutan sehingga melalui macam pergerakan

nya dapat ditentukan bahwa sesuatu rnacam kebu

tuhan akan rnenimbulkan pola daerah dan lokasi 

maupun penyebaran dan perkembangan yang te:r:ten
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tu dan lebih jauh lagi akan menentukan pula 

tingkat pelayanan fasi1itas kotanya. 

4.2. Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat 

Secara garis besar, keseluruhan pelayanan Pemer

intah Daerah terhadap masyarakat dapat dibedakan 

menjadi empat jenis pelayanan : 

4.2.1.	 Pelayanan Administrasi. 

Aparat kerja memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam bidang administratip. Pelayanan 

ini menyangkut segala usaha dan kegiatan 

ketata usahaan, pengelolaan kepegawaian dan 

keuangan yang pada dasarnya untuk kepentingan 

pelayanan kepada masyarakat baik yang 

langsung berhubungan maupun yang tidak 

langsung berhubungan. Maka pelayanan admlnistra

tip dapat dibedakan menjadi 

a. Pelayanan administrasi langsung. 

Pelayanan ini kontak langsung berhubungan 

dengan masyarakat, dalam hal ini urusan adminis

tratip misalnya perjanjian, informasi,penertiban, 

pengarahan. 

b. Pelayanan administrasi tak langsung. 

Pelayanan intern ketata usahaan, pengelolaan 

kepegawaian dan keuangan yang mana pelayanan ini 

demi kelancaran pelayanan adminlstrasl langsung. 
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4.2.2.	 Pelayanan Perencanaan. 

Aparat kerja memberikan kepada masyarakat secara 

langsung berhubungan, yaitu dengan penyelengga

raan kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pengo

lahan data yang diperlukan, menyusun rencana 

untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 

Daerah, urusan pemerintahan umum dan menyusun 

program pelaksanaanya. 

4.2.3.	 Pelayanan Pelaksanaan Pembangunan. 

Aparat kerja memberikan pelayanan kepada masyara

kat secara langsung berhubungan dan tidak lang-

sung berhubungan dengan masyarakat. 

a. Pelayanan pelayanan yang kontak langsung 

dengan masyarakat yaitu dalam pember ian pengara

han, penyuluhan, pendidikan ataupun latihan. 

b. Pelayanan pelaksanaan yang tidak langsung 

kontak dengan masyarakat, yaitu manyangkut teknis 

perbaikan-perbaikan kebutuhan 

perbaikan fasilit~5, sarana dan 

masyarakat 

prasarana 

seperti 

fisiko 

B. Unsur-unsur Manajemen 

1.Tugas dan Fungsi 

Agar pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya, 

diperlukan unsur-unsur management yang mempunyai 

tugas dan fungsi berbeda-beda. 
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a.	 Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi. 6 ). 

yaitu 

- Fungsi sebagai Kepala Daerah otonomi yang 

memimpin penyelenggaraan dan bertanggung-jawab 

sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

Dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban 

~emer:Lntah daerah, Kepala Daerah berkewajiban 

memberiXan keterangan pertanggung jawaban 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-ku

rang-kurangnya sekali setahun, at au jika dipan

dang perlu olehnya atau apabila diminta oleh 

DPR. Sebagai Kepala Daerah otonom, perlu menda~ 

pat dUkungan dari rakyat yang dipimpinnya. 

Fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang 

menjadi tugas Pemerintuh Pusat di daerah. 

Sebagai Kepala Wilayah La harus mempunyai 

kecakapan dibidang pemerintahan dan diperca

yai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. 

Kepala Daerah yang mempunyai dua fungsi tersebut 

adalah administrator baik pemerintahan pembangunan 

maupun masyarakat. 

6). Penjelasan III No. 5 Tahun 1974, Tentang pokok1lokok Pl!Iefintahan di !Jaerah. 
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b.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/pimpinan DPRD. 

Merupakan badan legeslatif atau Badan Pembuat 

Undang-undang. 

Tugas pokok adalah merencanakan dan menetapkan 

peraturan daerah. 7 ). 

Tugas dan kekuasaannya 

- Berusaha memajukan kesejahteraan rakyat, membe

la kepentingan daerah dan penduduk. 

- Menetapkan peraturan-peraturan daerah dan wajib 

memperhatikan dan meneliti. kehendak dan aspira

si rakyat daerah. 

- Bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

c.	 Sekretariat Daerah. 

Merupakan unsurstaf yang membantu Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Tugas 

pokok sekretariat Daerah adalah melaksanakan 

segala usaha dan kegiatan untuk memperlancar 

penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, 

urusan pemerintahan umum dengan memberikan 

bantuan administrasi dan bantuan teknis/staf. 

d.	 Dinas-dinas Daerah 

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan segala urusan teknis pelaksanaan 

program-program Pemerintah Daerah, dimana susu

7>. Penjelasan W No. 5 TahWl 1974. 
~•.~~ .~":-.-,.".~ 
/'"~. c; '.c..L,.V1-:~· 

.f".."·"-·, ~ll.' "'<l~~ Jotfolil- "lfi;;' ~.
;;'.'~j' r.:,il\\\.:.\\:,},~:·.,~!~

.'::"':.lllllJIjLlllll1'·.:...1"~ 
-i>< PERP\jS~ A\'..'\ ,\H 1. I""-.m11\1.!T,,,,-...,..y.... 
~ ,-'(,] 11 1\\1 "};,,,): i"\"'....I>~ ...J\\o(""·~.-\~ ,
': "'-:;--""~"'''/.'-~.;~.:~~-;:-:// 
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nan-susunan organisasi disesuaikan dengan kondisi 

Daerah berdasarkan peraturan Daerah. Dinas-dinas 

ini meliputi : 

- Dinas Pekerjaan Umum 

- Dinas Pendapatan Daerah 

- Dinas Kesehatan 

- Dinas Agraria 

- Dinas Pertanian 

- Dinas Pengairan 

- Dinas Perindustrian 

- Dinas Perikanan 

- Dinas Peternakan 

- Dinas Bangdes 

e.	 Perusahaan Daerah 

Merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah 

terutama yang bergerak untuk menambah penghasilan 

Daerah biasanya berbentuk satu Badan Usaha. 

f.	 Tnspektorat Wllayah Kabupaten 
-.--	 _..-.. -

Merupakan perangkat penqawnsan umum yang diper

bantukan kepada Bupati dalam kedudukannya sebagai 

Kepala Wilayah Kabupaten. Tugas utama dari In

spektorat Wilayah Daerah ini adalah membantu 

melaksanakan pengawasan umum terhadap penyeleng

garaan Pemerlntahan Wllayah serta melaksanakan 

tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten. 
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g.	 Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Merupakan staf yang langsung dibawah dan bertang

gungjawab pada Bupati, serta bertugas membantu 

Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

Perencanaan dan pembangunan Daerah, serta 

penilaian atas pelaksanaannya. 

h.	 Kantor Sosial dan Politik Kabupaten 

Merupakan aparat Departemen Dalam Negeri yang 

diperbantukan kepada.Bupati Kepala Daerah Tingkat 

II untuk menangani masalah-masalah sosial politik 

di Kabupaten. Antara lain menyangkut pembinaan 

umum, pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan 

Bangsa, pembinaan ketertiban umum dan politik. 

i.	 Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7). 

Merupakan Lembaga Pemerintah di lingkungan Pemer

intah Kabupaten Daerah Tingkat II yang diperban

tUkan pada Bupati untuk melaksanakan ·pemblnaan, 

Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila. 

j.	 Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip). 

Merupakan pertahanan non militer, yang integral 

dengan sistem pertahanan keamanan nasional mem

punyai tugas merencanakan, mempersiapkan, menyu

sun serta mengarahkan potensi rakyat dalam bidang 

perlindungan masyarakat.(linmas), dalam rangka 

pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. 

tI 
l
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2.	 Struktur Organisasi (seperti terlampir) 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Jingkat II 

Ponorogo. 

Struktur Organisasi Inwilkab Daerah Tingkat II Pono 

rogo. 

Struktur Organisasi BP7 Daerah Tingkat II Ponorogo. 

Struktur Organisasi Bappeda Daerah Tingkat II Pono

rogo. 

Struktur Organisasi Sospol Daerah Tingkat II Ponoro

go. 

Struktur OrganisasiMawil Hansip Daerah Tingkat II 

Ponorogo. 

C.	 KANTOR KABUPATEN SEBAGAI WADAH PEMERINTAH DAERAH YANG 

EFEKTIF DAN EFISIEN. 

1.	 Batasan dan Pengertian 

Kantor Kabupaten merupakan wadah kegiatan 

Pemerintah Daerah dibldang eksekutl£ dal~m aktifi 

tasnya melayani masyarakQt, atau dengan kata lain 

kantor Kabupaten merupakan kantor Bupati dengan 

aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya 

mengelola daerah. Sehingga kantor Kabupaten bisa 

juga disebut wadah pertemuan antara Pemerintah 

Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati beserta	 r 
Ii 

staf-stafnya denBan masyarakat sebagai obyek pelaya-	 I! 

Ii'
i' 

nan, dalam berbagai kegiatan yang saling berkaitan. 

-;'1
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2.	 Kegiatan yang diwadahi 

Kegiatan yang ada dalam Kantor Kabupaten itu sendiri 

dalam garis besar bisa ditarik kesimpulan yaitu : 

- Kegiatan pelayanan, dilakukan oleh aparat pemerin

tah daerah terhadap kebutuhan masyarkat daerahnya. 

-	 Koordinasi kegiatan dilakukan oleh Kepala Daerah 

yang mengkoordinasi kegiatan pelayanan keluar 

maupun keda1am yang dilakukan sub direktorat dan 

bagian-bagiannya (kegiatan kedalam) at au oleh 

dinas-dinas vertikal (kegiatan keluar). 

3.	 Pelaku kegiatan 

Pelaku kegiatanbaik itu aparat pemerintah (yang 

melayani) maupun yang dilayani bisa dibagi atas : 

masyarakat sebagai pelaku yang dilayani. 

-	 Bupati beserta stafnya sebagai pelaku kegiatan 

ydng melayani. Bupati disini dibantu o]eh sekreta

ris daerah dan dibantu pula dalam pelaksanaanya 
_~.'. - - ..... .-

oleh	 sub direktorat dan dinas-dinas daerah. 

4.	 Efisien dan Efektifitas kerja 

4.1.	 Pengertian 

Efisiensi 

Kata efisiensi berasal dari bahasa latin 

"eEEecere" yang berarti (menghasilkan, mengada
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kan,	 menjadikan) .B). 

Jadi kata efisien bisa diartkan sebagai, per

bandingan yang terbaik antara suatu usaha 

dengan hasil yang dicapai. Disini terlihat 

adanya unsur yang menjadi ukuran efisiensi 

yaitu 

a.	 Usaha yang dilakukan 

Didalam kegiatan kerja perkantoran unsur us aha 

meliputi skill/keahlian personil, waktu, 

ruang/pewadahan, serta material (termasuk uang) 

dan juga sistem kerja yang digunakan. 

b.	 Hasil kerja yang didapat 

Suatu pekerjaan yang dikatakan efisien apabila 

dengan us aha yang minimal diperoleh hasil kerja 

yang maksimal (dalam mutu dan kuwantitas peker

jaan). 

Efektifitas 

Kata "efektif" mengandung arti terjadinya suatu 

efek atau akibat yany dikehendaki. Apabila 

dikaitkan dengan ruang, maka efektifitas ruang 

adalah bagaimana unsur-unsur ruang dapat mendu

kung keberhasilan kegiatan yang diwadahi. 

4.2.	 Unsur-unsur yang mempengaruhi efektifitas kerja 

pada Kantor Kabupaten. 

g}'Water II. Skeat, AC.oncise EtyDlOloqical Dictionary of The English Langualje, 1958, hal 159 
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a.	 Faktor organisasi Pemerintah Daerah 

Sistem organisasi sangat besar pengaruhnya 

terhadap tercapainya efektifitas kerja. Suatu 

organisasi yang belum baik pada pelaksanaannya 

akan menimbulkan berbagai masalah yang akan 

berakibat pada kurang efektifnya kerja yang 

tidak tepat, hubungan kerja yang kurang jelas, 

pembentukan formasi yang tidak cocok dengan 

keadaan yang ada. 

Pemerintah Daerah sebagai apa~at pemerintah 

pusat dl Daerah, segala sesuatunya telah dlatur 

dari pusat baik yang menyangkut susunan orga

nlsasi, formasi kepegawaian dan sebagainya. 

Dilain pihak di Daerah dengan perkembangannya 

yang pesat misalnya, juga menuntut perkembangan 

yang kondisinya dari tiap daerah tidak sama, 

untuk itu perlu diperhatikan relevansl susunan 

organisasi dengan potensi maupun permasalahan 

tiap-tiap daerah/wilayah yang berbeda. 

b.	 Faktor personalia 

Sesuai dengan fungslnya sebagai pelaksana, 

perencana, pengawas serta koordinator pelaksana 

pemerintah dan pembangunan di Wilayah, maka 

personalia kantor Kabupaten harus mempunyai 

kuwalitas yang baik (dalam hal skill maupun 

mental), karena faktor personalia ini merupakan 

salah satu faktor terpenting dari keberhasilan 
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efektifitas kerja. Pengaruh efektifits kerja 

meliputi : 

- Formasi kepegawaian 

Tingkah laku/mentalitas pegawai
 

- Unsur pimpinan
 

- Sikap pegawai mengahadai pekerja
 

c.	 Faktor peralatan 

Unsur peralatan Kantor Kabupaten secara lang

sung akan mempengaruhi efektifitas kerja, 

kondisi-kondisi peralatan yang akan rnempenga

ruhi efektifitas kerja antara lain: 

- Jumlah peralatan yang tidak mencukupi baik 

secara kuwantitas maupun kuwalitas, keadaan 

ini akan dapat menimbulkan pengangguran 

tersamar. 

- Peralatan yang sudah usang (kurang produktif) 

- Cara kerja peralatan yang ketinggalan jaman 

(lamban cara kerjanya). 

- Kelengkapan peralatan dan sebagainya. 

d.	 Faktor ruang kerja 

Faktor ruang kerja yang mempengaruhi efektifi 

tas kerja adalah 

- Susunan ruang kerja (sebagai wadah kegiatan 

kerja Kantor). 

- Lingkungan tempat kerja. 

- Tata ruang tempat kerja (kaitannya dengan 

proses kerja/urutan kerja yang dilakukan). 
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- Ruang gerak dan sirkulasi. 

- Besaran ruang yang memenuhi persyaratan. 

- Macam dan bent uk ruang, dengan adanya ruang

ruang yang tidak perlu serta bent uk ruang 

yang tidak sesuai maka efektifitas kerja juga 

terpengaruh. 


