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Lebih dari 1 dekade gaung pelaksanaan otonomi daerah menyeruak sampai 
pelosok negeri. Kegandrungan para pelaku pemerintahan di daerah seolah tak 
terbendung menahan kegembiraan sesaat setelah diberikannya kewenangan 
pengelolaan urusan "dapur" sendiri. Namun demikian, persoalan demi persoalan 
muncul di tengah tarik menarik antara kepentingan pusat dan daerah. Pemerintah 
pusat (pempus) terlihat "ogah" terlampau dermawan terhadap daerah. Sebaliknya, 
pemerintah daerah (pemda) selalu curiga akan timbulnya kembali keinginan 
pemerintah pusat mengebiri kewenangan yang kadung mereka nikmati.

Beberapa persoalan daerah menarik ditelusuri antara lain adalah penataan 
organisasi pemda. Semenjak UU 22/1999 sampai perubahannya UU 32/2004 
berlaku, peraturan tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah berganti 
rupa beberapa kali, yaitu PP 84/2000 belum genap 3 tahun berganti dengan PP 
28/2003, berubah lagi menjadi PP 41/2007. Terlepas dari masalah penataan, 
peraturan tersebut menjadi sangat ditunggu-tunggu oleh daerah karena menjadi 
"pintu", bukan untuk menata organisasi menjadi lebih efisien dan akuntabel, akan 
tetapi membuatnya menjadi gemuk dengan menampung lebih banyak pegawai dan 
para pejabat.

Hasil kajian dari Tim Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan 
Reformasi Birokrasi yang dikomandoi pakar otonomi Indonesia, Prof. DR. Ryaas 
Rasyid, MA. tentang Penataan Organsiasi Pemerintah Daerah, pada hari Selasa, 4 
Oktober 2011 di gedung serbaguna Sekretariat  Negara, memaparkan 7 temuan, 
antara lain menyebutkan organisasi Pemda dewasa ini sudah sangat besar karena 
PP 41/2007 yang menyebutkan satuan jumlah perangkat daerah, dimanfaatkan 
daerah dengan pola maksimal tanpa memperhitungkan kebutuhan daerah, analisis 
beban kerja dan pemetaan fungsi organisasi, dan pembengkakkan pada jabatan 
struktural ketimbang fungsional.

Kajian tim di bawah naungan Prof. Ryasid tersebut memang sebaiknya tidak 
berhenti sampai menelurkan model jumlah perangkat daerah baru semata. Akan 
tetapi konsekuensi administratif dan politis perlu dipertimbangkan lebih jauh, seperti 
perampingan organisasi berdampak pada berkurangnya transfer dana ke pemda 
untuk belanja rutin pegawai. Kemudian, dampak politis misalnya perampingan akan 
berakibat pada penguatan alasan pemecatan orang-orang yang mungkin sebetulnya 
kompeten namun tidak memiliki kedekatan dengan incumbent kepala daerah. 

Oleh karena itu beberapa prasyarat perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum 
menata ulang organisasi pemda, antara lain yaitu:
1. Perlu dikembalikannya pengelolaan kepegawaian daerah ke pusat karena 



PNS sebagai perekat persatuan kesatuan NKRI tidak seharusnta terdikotomi antara 
PNS pusat dan daerah.
2. Perlu adanya formula khusus dalam menentukan layak atau tidaknya 
seseorang menempati jabatan tertentu di daerah berupa pola karir PNS bidang teknis 
yang seyogyanya berbanding lurus dengan potensi unggulan daerah.
3. Mekanisme perekrutan calon pegawai berdasarkan kompetensi, bukan hanya 
sesederhana dijawab dengan moratorium PNS.
4. Paling penting yaitu ditegakannya mekanisme reward dan terutama 
punishment diberikan oleh pemerintah pusat ataupun perpanjangan tangannya di 
daerah, seperti gubernur, bila ada pemda tertentu tidak mampu menunjukkan 
performa sesuai dengan diharapkan berupa pemangkasan dinas misalnya. 

Penataan kelembagaan organisasi pemda bukan perkara mudah. Dibutuhkan 
solusi-solusi praktis namun berwawasan ke depan untuk membenahi kelambanan 
kerja birokrat daerah. Sumbatan politis perlu dicabut oleh tangan penguasa yang 
tegas dan tentu saja berani tidak populer itu yang rakyat tunggu. Otonomi daerah milik 
rakyat bukan? 


