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REFORMASI BIROKRASI “BUAH SIMALAKAMA” OTONOMI DAERAH 
Oleh: Ratri Istania  

(Ketua Program Studi Manajemen Kebijakan Publik, STIA LAN) 
 

Reformasi birokrasi (RB) dicanangkan pemerintah SBY melalui Permenpan dan 
RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, mengamanatkan perubahan tujuh 
elemen dasar pemerintahan, yaitu: organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, sumber 
daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.  RB bermaksud untuk 
mengakselerasi perubahan baik di level pemerintah pusat dan daerah melalui program 
Quick Wins. Di dalam Permenpan dan RB No. 13/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Quick Wins, ditetapkan 3 tema besar, yaitu organization quick wins, regulation quick wins, 
dan human resource quick wins.  Khusus berbicara dalam konteks otonomi daerah, 
program Quick Wins mensyaratkan beberapa keunggulan patut dikejar oleh seluruh jajaran 
pemerintahan daerah, terutama penataaan organisasi menyangkut kewenangan pemerintah 
daerah. 
 
Permasalahan Penataan Kewenangan Pusat dan Daerah 
 

Elemen dalam program quick wins RB perlu segera dibenahi di dalam 
pemerintahan daerah menyangkut penataan kewenangan daerah.  Persoalan kewenangan 
menjadi penting segera diperbaiki karena masalah hirarki selama ini seolah “ditiadakan” 
antara daerah provinsi dan kabupaten/kota mengingat kabupaten/kota otonom, tidak 
sepenuhnya benar.  Bangunan NKRI masih kita amini sampai saat ini dengan belum 
berubahnya Pembukaan UUD 1945, tentu membawa konsekuensi adanya hubungan 
kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Otonomi daerah membuat pemerintah kabupaten/kota besar kepala, seolah 
mengingkari bahwa ada pemerintah di atas mereka yang patut mereka patuhi sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yaitu gubernur sebagai kepala wilayah 
provinsi.  Titik berat desentralisasi pada pemerintahan daerah kabupaten/kota membuat 
mereka berpikir tidak perlu repot-repot melaporkan, ataupun berkoordinasi.  Akibatnya, 
kebijakan top-down tidak dapat seluruhnya dikoordinasikan oleh gubernur ke daerah-
daerah kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.  Sementara kebijakan bottom-up gagal 
dikomunikasikan oleh para bupati/walikota sehingga berbagai persoalan menyangkut 
kepentingan nasional di daerah menjadi lambat ditangani.  

Padahal, di dalam tipologi pemerintahan daerah, Indonesia masuk sistem 
prefektoral terintegrasi, menempatkan posisi gubernur sebagai kepala wilayah administrasi, 
perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah, bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut perundangan.  Seperti halnya 
dikemukakan oleh Fried (Hoessein, 2003:5). bahwa  sistem pemerintahan lokal memiliki 
ciri sistem prefektoral terintegrasi, berdampak pada adanya jenjang hirarkis antara daerah 
otonom. Di dalam sistem ini, gubernur mempunyai wewenang untuk mengoordinasi, 
mengawasi, menyupervisi, dan memfasilitasi agar daerah menjalankan otonomi dengan 
luas bertanggung jawab. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juga 
menempatkan gubernur dalam posisi sama, memiliki tugas dan wewenang sebagai 
pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta koordinasi 
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 
 
Pemecahan Masalah Kewenangan Sebagai Prioritas Utama Quick Wins Reformasi 
Birokrasi 
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Menurut penulis, program Quick Wins RB di dalam otonomi daerah perlu 
memprioritaskan kembali penataan kewenangan gubernur dan bupati/walikota.  Penataan 
tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan gubernur di dalam posisi sesuai sistem 
prefektoral terintegrasi, yaitu gubernur sebagai agen pemerintah pusat sekaligus 
penyelenggara pemerintahan daerah otonom, memiliki hak koordinasi, pengawasan, 
supervisi, dan fasilitasi program otonomi di daerah termasuk kabupaten/kota.  Oleh karena 
itu demi mendorong proses RB terutama menyukseskan quick wins di daerah, pemerintah 
pusat perlu melakukan langkah-langkah berikut: 
1. pengisian jabatan gubernur melalui penunjukkan langsung presiden tanpa pemilihan 

umum.  Letak kekuatannya, gubernur akan memiliki kewenangan besar di daerah 
karena hubungannya sebagai bawahan presiden langsung.  Biaya koordinasi dan 
ongkos politik lainnya akan lebih minim bila dibandingkan dengan gubernur hasil  
pemilihan langsung. 

2. Perlunya dipertimbangkan penataan kewenangan bergeser tidak semata-mata 
mempertahankan sistem prefektoral terintegrasi saja, tapi juga ke arah sistem 
fungsional.  Artinya, beberapa urusan pemerintahan daerah yang berdampak pada 
pemenuhan kesejahteraan rakyat dikelola dalam distrik-distrik pelayanan, seperti 
pendidikan, air bersih, dikelola oleh konsorsium dengan pertanggungjawaban pada 
multi-stake holders. 
Dengan demikian, Program quick wins bukan tidak mustahil dilakukan di daerah, 

hanya perlu prioritas apa yang perlu didahulukan sebelum melakukan penataan lainnya. 
RB membutuhkan pemerintahan daerah yang tahu betul bagaimana mengelola daerahnya 
sehingga akselerasi mereka tidak melulu ketinggalan dari pusat.  Apabila kewenangan 
sudah tertata apik akan memudahkan penataaan selanjutnya.  Mudah-mudahan program 
quick wins memang mendorong ke arah perubahan birokrasi sesungguhnya.  
 
 
 


