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ABSTRACT 

 
The Government Regulation Number 41/2007, declared  that the main function  of 

the local institutions  are public service. In the reality, this functions has been not yet 
carried out effectively. There are two phenomenon as follow: 
1. The quality and quantity of administrative - work and financial monthly report  

had not in line with the work - standard at the Local Income Administration Body. 
2. There is still unsufficient  level of the work - efficiency. For instance to find out the 

citizen data, needs 2 days instead of 10 minutes in the inhabitants administration 
local Institution.  
 
Those phenomenon are assumed that there are still mis- management in division 

of work  which based on the  work load analysis, work mechanism, sufficient 
supervision, even may be the division of authority and departmentation, so as the 
restructuring as well. 

To analyse these problem, the writer use the concept of restructuring from several 
experts such as  Sutarto (1987:37),  Antoni (1996:637), Stoner dan Freeman (1996:417)  
as follows:  Restructuring is the organization development as the process of the 
aligning organization structure  with the goals, resources, and the environment.  

Besides these concept, Steers (Jamin 1995:206) contributes in organization 
effectiveness and declared that effectiveness and efficiency are the indicators of 
productivity.  

The results of the study  are as follows: 
1. The Local Government Number 10/2007, about the Formulation  of Local 

Government Secretary  and  The Local Legislative Secretary , in fact are not 
work effectively yet. There are still work duplication especially in operational 
function. 

2. The main Public service function , nowadays has not work enough effectively 
and efficiently . 
 

Based on the study above, it is suggested that the formation of the organization,in 
Bandung City Government,  especially the operational work units to be inhaerent with 
the  needs and the human resources competence. 
 
A. PENDAHULUAN 

Pembangunan bertujuan untuk 
mendorong pertumbuhan kesejahteraan 
masyarakat. Sasaran pembangunan 
antara lain untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan umum. Konsep New Public 

Service sebagai konsep yang merespons 
kelemahan konsep New Public 
Management yang belum memper-
timbangkan pelayanan yang bersifat 
public goods, menghendaki komitmen 
tinggi dalam membantu merumuskan 
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kebutuhan pelayanan masyarakat secara 
otomatis tanpa harus diminta. 

Pemberian pelayanan umum oleh 
aparatur pemerintah kepada masyarakat 
merupakan perwujudan fungsi aparatur 
negara sebagai abdi masyarakat dan 
sebagai abdi negara. Dengan pesatnya 
kemajuan teknologi informasi yang 
berpengaruh terhadap lingkungan 
kehidupan masyarakat di negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia, maka 
tuntutan pemenuhan berbagai 
kebutuhan masyarakat semakin 
meningkat.  

Otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggungjawab berdasarkan UU 
No. 32 Tahun 2004 pasal 14, maka 
daerah wajib melakukan perencanaan 
dan pengendalian pembangunan: 
penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, penyediaan 
sarana dan prasarana umum, 
penanganan bidang kesehatan, 
penyelenggaraan pendidikan, penangan-
an masalah sosial, pelayanan bidang 
ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan 
koperasi usaha kecil dan menengah, 
pengendalian lingkungan hidup; 
pelayanan pertanahan, pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil; 
pelayanan administrasi penanaman 
modal; penyelenggaraan pelayanan dasar 
lainnya dan urusan wajib lainnya yang 
diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 

Pemberian pelayanan umum oleh 
aparatur pemerintah kepada masyarakat 
merupakan perwujudan fungsi aparatur 
negara sebagai abdi masyarakat dan 
sebagai abdi negara. Misalnya: Peraturan 
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang 
tugas pokok dan fungsi dinas-dinas 
daerah, badan yang ada di pemerintahan 
untuk  melaksanakan fungsi pelayanan 
pada masyarakat sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya masing-masing.  

Dalam menghadapi otonomi daerah 
yang luas, nyata dan bertanggungjawab 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang dimaksud, pelaksana tugas pokok 
dan fungsi  yang wajib dilaksanakan 
berdasarkan peraturan daerah, pada saat 
ini belum dikatakan  efektivitas,  maka 
sangatlah wajar apabila organisasi dinas-
dinas daerah ini  melalui upaya re-
strukturisasi organisasi atau kelembagaan 
yang sudah dilaksanakan sejak tahun 
2007. Untuk meningkatkan efektivitas 
organisasi sesuai dengan tujuan dan 
sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi 
di lingkungan pemerintah.  Berdasarkan 
hal tersebut  di lapangan seringkali 
terdapat kendala-kendala dalam 
meningkatkan efektivitas organisasi yang 
ditandai  dengan indikator sebagai 
berikut : 
1. Produksi hasil kerja pegawai belum 

memadai, atau hasil kerja tidak sesuai 
dengan harapan organisasi. Contoh : 
Pada Dinas Pendapatan Daerah masih 
terdapat para pegawai dalam 
penyusunan pelaporan bulanan 
kegiatan ketatausahaan dan 
administrasi keuangan jumlah dan 
kualitas kerjanya tidak sesuai dengan 
harapan organisasi. 

2. Efisiensi kerja pegawai tidak sesuai 
dengan harapan. Contoh : Pada Dinas 
Kependudukan karena kurangnya 
perangkat dalam penanganan 
informasi kependudukan 
menyebabkan waktu yang diperlukan 
untuk menemukan data 
kependudukan cukup lama bisa 
mencapai dua hari seharusnya cukup 
sepuluh menit saja.  

 
Fenomena masalah di atas diduga 

disebabkan oleh dimensi-dimensi 
restrukturisasi, baik mengenai jumlah 
jabatan, kejelasan tugas, sumber dan 
tingkat kewenangan organisasi atau 
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kelembagaan  belum dilaksanakan oleh 
pimpinan sesuai aturan yang berlaku.  
 
B. PEMBAHASAN 

Secara konseptual, pengertian 
terhadap kebijakan publik berdasarkan 
asumsi dan kerangka berfikir yang 
diungkapkan oleh Dye dalam 
Mangkunegara (2003:3) bahwa: 

Kebijakan publik adalah apa saja 
yang dilakukan dan tidak dilakukan 
oleh pemerintah. Kebijakan publik 
merupakan upaya untuk memahami 
dan mengartikan apa yang dilakukan 
atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah mengenai suatu 
masalah, apa yang dapat 
menyebabkan atau yang dapat 
mempengaruhinya, dan apa 
pengaruh dan dampak dari kebijakan 
publik tersebut. 

 
Penjelasan tersebut di atas 

mengandung makna bahwa pemerintah 
memiliki kewenangan dalam proses 
pengambilan keputusan publik baik 
berupa tindakan yang harus dilakukan 
maupun tidak dilakukan untuk mengatasi 
suatu masalah publik yang timbul oleh 
suatu penyebab tertentu dan dampak 
yang ditimbulkannya kepada publik atau 
masyarakat. 

Keputusan pemerintah tersebut 
dapat dilakukan sendiri maupun melalui 
kesepakatan kerja sama dengan pihak 
lain di luar unsur kepemerintahan. Dalam 
hal ini Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2007 tentang pembentukan organisasi 
Sekda dan Sekwan dinilai masih adanya 
tumpang tindih pekerjaan, khususnya 
bagi pegawai level operasional. 

Suksesnya suatu implementasi 
kebijakan dapat dilihat dari akibat yang 
ditimbulkan sebagai konsekuensi hasil 
daripada implementasi kebijakan. Pada 
sisi lain, keberhasilan implementasi 

kebijakan bergantung kepada 
penempatan orang yang memiliki 
kemampuan serta penempatan orang 
yang memiliki rasa tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa implementasi suatu kebijakan 
akan berpengaruh terhadap optimalisasi 
hasil daripada kebijakan yang telah 
dirumuskan dan hal tersebut dapat pula 
disejajarkan dengan proses konversi 
dalam mekanisme suatu sistem, sehingga 
output yang dihasilkan akan sesuai 
dengan target yang hendak dicapai  

Kemajuan pesat dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi telah 
mendorong perkembangan kemajuan, 
membuka masa depan dan memberi 
harapan kehidupan masa yang akan 
datang. Hal tersebut mengakibatkan 
adanya berbagai keterbukaan disemua 
kehidupan masyarakat di dunia, sehingga 
menimbulkan persaingan.  Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka hanya di 
negara yang memiliki sumber daya 
manusia yang berkualitas yang mampu 
memenangkan persaingan tersebut, 
karena kunci kemampuan daya saing 
adalah manusia yang berkualitas 
sehingga mampu menciptakan 
keunggulan kompetitif. 

Perubahan struktur organisasi 
adalah perubahan yang dilakukan 
terhadap sebagian atau secara 
keseluruhan struktur organisasi dalam 
rangka mencari bentuk yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi atau yang dikenal dengan 
istilah restrukturisasi organisasi. 

Restrukturisasi menurut Sutarto 
(1987:37) adalah : 

Menambah satuan, mengurangi 
satuan, merubah kedudukan satuan, 
menggabung beberapa satuan yang 
lebih besar, memecah satuan besar 
menjadi satuan-satuan yang lebih 
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kecil, merubah luas sempitnya 
rentangan kontrol, merinci kembali 
kegiatan atau tugas, menambah 
pejabat, mengurangi pejabat. 

 
Restrukturisasi menurut Antoni 

(1996:637) adalah "any major change in 
the way an organization operates" 
(setiap perubahan yang besar dalam 
menjalankan operasi organisasi). 
Restrukturisasi organisasi perlu dilakukan 
dalam suatu organisasi agar tetap 
survive. Restrukturisasi mempunyai 
pengertian sebagai penataan dan 
penyusunan kembali struktur organisasi 
kearah yang lebih menguntungkan dan 
lebih baik bagi pegawai maupun 
organisasi. Pengertian restrukturisasi 
menurut Stoner dan Freeman (1996:417) 
yang diterjemahkan oleh Ali adalah  

"Restrukturisasi adalah pengem-
bangan organisasi dengan tujuan 
sebagai proses penyesuaian struktur 
organisasi dengan tujuan, sumber 
daya, dan lingkungannya". 

 
Menurut Bennis dan Micsche dalam 

Sedamayanti (1999:4) mengatakan 
bahwa "Restrukturisasi adalah suatu 
proses yang mengubah budaya organisasi 
dan menciptakan proses, sistem, 
struktur, dan cara baru untuk mengukur 
efektivitas dan keberhasilannya". Bennis 
dan Micsche dalam Sedamaryanti 
(1999:59) mengatakan bahwa : 

Restrukturisasi adalah tindakan 
untuk meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas organisasi melalui 
perubahan status hukum, organisasi, 
dan pemilikan saham, dimana 
restrukturisasi merupakan penataan 
kembali atau rekayasa ulang struktur 
organisasi untuk menghadapi 
tantangan masa depan dengan 
dimensi (1) jumlah jabatan. (2) 

kejelasan tugas, dan (3) sumber dan 
tingkat kewenangan. 

 
Berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa restrukturisasi 
merupakan penataan kembali akan 
merekayasa ulang struktur organisasi 
untuk menghadapi tantangan masa 
depan dengan membutuhkan metode 
baru, keterampilan baru, struktur baru, 
atau dengan kata lain organisasi baru. 
Restrukturisasi organisasi yang tepat, 
akan memberdayakan seluruh potensi 
yang dimiliki organisasi, sehingga akan 
menghasilkan dan meningkatkan 
efektivitas kerja, yang pada akhirnya 
mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada masyarakat 
pelanggan.  

Steers dalam Jamin (1995:7-8) 
memberikan pandangan yang mendasar 
mengenai efektivitas organisasi, yaitu : 
pada hakekatnya terdapat faktor-faktor 
penyokong keberhasilan akhir suatu 
organisasi, diantaranya : 
1. Karakteristik organisasi  
2. Karakteristik lingkungan  
3. Karakteristik pekerjaan 
4. Kebijakan dan praktek manajemen 
 

Karakteristik-karakteristik di atas 
dapat memperlancar dalam mencapai 
keberhasilan tujuan organisasi. Lebih 
jauh Steers dalam Jamin (1985:159) 
mengemukakan bahwa: Beberapa hal 
yang diidentifikasi dan dianggap dapat 
memperlancar pencapaian tujuan dan 
efektivitas organisasi antara lain: 
1. Penyusunan tujuan strategis 
2. Pencarian dan pemanfaatan 

sumberdaya  
3. Lingkungan organisasi 
4. Proses komunikasi 
5. Kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan 
6. Adaptasi dan motivasi organisasi 
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Selanjutnya Steers dalam Jamin 
(1995:206) mengemukakan bahwa : 
“efektivitas berhubungan erat dengan 
produktivitas dan efisiensi, dimana 
efektivitas dan efisien merupakan 
indikator dari produktivitas.” Efektivitas 
mengacu kepada pencapaian target 
secara kuantitas dan kualitas suatu 
sasaran program yang tercapai makin 
tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas 
berkaitan dengan kualitas, sedangkan 
efisiensi merupakan refleksi hubungan 
antara output dan input yang bersifat 
kuantitas. Efektivitas merupakan suatu 
usaha secara implisit mengandung makna 
kualitas dan kuantitas. 

Dharma (2003:82) mengemukakan 
bahwa : “Efektivitas adalah adanya 
kesesuaian antara orang yang 
melaksanakan tugas dengan sasaran yang 
dituju”. Efektivitas adalah bagaimana 
suatu organisasi berhasil mendapatkan 
dan memanfaatkan sumberdaya dalam 
usaha mewujudkan tujuan operasional. 
Selanjutnya Dharma (2003:84) 
mengemukakan bahwa masalah 
efektivitas biasanya berkaitan erat 
dengan perbandingan antara tingkat 
pencapaian tujuan dengan rencana yang 
telah disusun sebelumnya, atau 
perbandingan hasil nyata dengan hasil 
yang direncanakan. Efektivitas 
manajemen sebagaimana efektivitas 
pendidikan lainnya pada umumnya dapat 
dilihat berdasarkan teori sistem dan 
dimensi waktu.  

Berdasarkan teori sistem, kriteria 
efektivitas harus mencerminkan 
keseluruhan siklus input proses-output, 
tidak hanya output, serta harus 
mencerminkan hubungan timbal balik 
antara manajemen dan lingkungan 
sekitarya. Adapun berdasarkan dimensi 
waktu, efektivitas manajemen dapat 
diamati dalam jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. Efisiensi 
merupakan aspek yang sangat penting 
dalam manajemen sekolah karena 
sekolah umumnya dihadapkan pada 
masalah kelangkaan sumberdana, dan 
secara langsung berpengaruh terhadap 
kegiatan manajemen. Suatu kegiatan 
dikatakan efisien jika tujuan dapat 
dicapai secara optimal dengan 
penggunaan atau pemakaian 
sumberdaya yang optimal. 

Dharma (2003:89) mengemukakan 
bahwa efisiensi mengacu pada ukuran 
penggunaan sumber daya yang langka 
oleh organisasi. Efisiensi juga merupakan 
perbandingan antara input, output, 
tenaga dan hasil, perbelanjaan dan 
masukan, biaya, serta kesenangan yang 
dihasilkan. Standar efektivitas organisasi 
perlu dirumuskan untuk dijadikan tolak 
ukur dalam mengadakan perbandingan 
atas apa yang dilakukan dengan apa yang 
diharapkan. Standar yang dimaksud 
dapat pula dijadikan sebagai ukuran 
dalam pertanggungjawaban apa yang 
dilakukan. Peneliti akan mengemukakan 
pengertian efektivitas organisasi yang 
dikemukakan oleh Gibson et.al. 
(1996:50), alih bahasa oleh Adriani yang 
meliputi 6 (enam) kriteria efektivitas 
organisasi sebagai berikut : 
1. Produksi mencerminkan 

kemampuan organisasi dalam 
menghasilkan sejumlah barang dan 
jasa seperti yang dituntut oleh 
lingkungan. Konsep tidak termasuk 
pertimbangan efisiensi. 

2. Mutu telah muncul sebagai bagian 
penting dalam ekonomi global. 
Didefinisikan sebagi memenuhi 
harapan pelanggan dan klien untuk 
kinerja produk dan jasa, dengan 
ukuran dan penilaian mutu berasal 
dari pelanggan dan klien. 

3. Efisiensi diartikan sebagai rasio 
keluaran dibanding masukan. 
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Kriteria jangka pendek ini 
memfokuskan pada siklus masukan-
proses-keluaran, dan bahkan 
menekankan pada elemen masukan 
dan proses. Ukuran efisiensi 
termasuk tingkat pendapatan (rate 
of return) dari kapital dan aset, unit 
biaya, bahan buangan dan 
pemborosan, waktu berhenti, 
tingkat hunian, dan biaya per pasien, 
per siswa, atau per klien. Ukuran 
efisiensi tidak bisa harus dalam 
bentuk rasio, rasio manfaat versus 
biaya, keluaran, atau waktu adalah 
bentuk umum ukuran ini. 

4. Fleksibilitas respon tumbuh sebagai 
penentu kritis efektivitas jangka 
pendek dengan istilah khusus 
menyangkut kemampuan organisasi 
untuk mengalihkan sumberdaya dari 
aktivitas yang satu ke aktivitas yang 
lain guna menghasilkan produk dan 
pelayanan yang baru dan berbeda, 
menanggapi permintaan pelanggan. 

5. Kepuasan ditujukan pada perasaan 
karyawan terhadap pekerjaan 
mereka dan peran di organisasi. 
Kepuasan dan moral merupakan 
istilah yang serupa yang ditujukan 
pada seberapa besar organisasi 
memuaskan kebutuhan karyawan. 
Ukuran kepuasan termasuk sikap 
karyawan, keluar masuk karyawan, 
tingkat absensi, keterlambatan dan 
keluh kesah. 

6. Pengembangan menjamin efektivitas 
organisasi melalui investasi sumber 
daya guna memenuhi permintaan 
lingkungan mendatang. Meskipun 
secara umum menggunakan 
sumberdaya dengan cara ini 
mengurangi hasil efektivitas jangka 
pendek. Kemampuan bersaing dan 
pengembangan harus dilakukan 
menjawab perubahan lingkungan. 
Kemampuan bersaing menunjukkan 

kemampuan organisasi untuk tetap 
menjadi pemain yang 
diperhitungkan di pasar yang telah 
ditetapkan. 

 
Kriteria efektivitas organisasi di atas 

merupakan tolak ukur dalam melihat 
keberhasilan kerja organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Keterkaitan antara 
restrukturisasi dengan efektivitas 
organisasi, peneliti mengambil pendapat 
Mas’ud (1984:76) yang mengutarakan 
bahwa:  

“Restrukturisasi organisasi: sesuatu 
yang direncanakan, proses yang 
sistematis yang menerapakan azas-
azas dan praktek ilmu perilaku yang 
dikenalkan dalam kegiatan 
organisasi secara terus menerus 
untuk mencapai tujuan 
penyempurnaan organisasi secara 
efektif, wewenang organisasi yang 
lebih besar serta efektivitas kerja 
lebih besar”.  
 
Berdasarkan hal tersebut di atas 

dapat dikatakan bahwa  konsep 
restrukturisasi merupakan kegiatan 
berencana dari sebuah organisasi melalui 
penataan kembali berbagai aspek 
organisasi yang ditujukan untuk 
meningkatkan efektivitas dan kesehatan 
organisasi. 
 
C.  PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan diatas 
maka  dapat disimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan restrukturisasi 

organisasi secara empirik telah 
memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan efektivitas organisasi 
pelayanan publik, baik secara parsial 
maupun simultan. Walaupun 
pelaksanaannya secara umum belum 
sepenuhnya didasarkan pada 
dimensi-dimensi restrukturisasi 
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organisasi, yang meliputi jumlah 
jabatan, kejelasan tugas dan dimensi 
sumber dan tingkat kewenangan 
sehingga pelaksanaannya perlu 
mendapatkan perhatian yang 
sungguh-sungguh. Restrukturisasi 
organisasi, tidak hanya ditentukan 
oleh dimensi jumlah jabatan, 
kejelasan tugas dan tingkat 
kewenangan, tetapi juga ditentukan 
oleh faktor  lain yang mempengaruhi 
efektivitas organisasi pelayanan 
publik.  

2. Secara simultan restrukturisasi 
organisasi telah memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap efektivitas organisasi 
pelayanan publik. Hal ini 
mengandung makna bahwa 
restrukturisasi organisasi yang 
selama ini dilaksanakan oleh 
Pemerintah belum sepenuhnya 
berjalan secara efektif, sehingga 
mempengaruhi efektivitas organisasi 
pelayanan publik. Oleh karena itu 
dalam pelaksanannya perlu lebih 
ditingkatkan. 

3. Bahwa  secara parsial restrukturisasi 
organisasi dalam pelaksanaannya 
harus sesuai kebutuhan dan 
keahlian, Oleh karena itu perlu 
ditingkatkan juga dalam 
pelaksanannya agar efektivitas 
organisasi pelayanan publik untuk 
dapat meningkatkan efektivitas 
organisasi pelayanan publik 
disarankan perlu adanya optimalisasi 
pelaksanaan kebijakan tentang 
pembentukan dan susunan 
organisasi lembaga teknis dan dinas 
daerah di Kota Bandung terutama 
pada tataran kebijakan yang bersifat 
teknis.  
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