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BAB I
PEND.AHULUAN

A.

Latar belakang pennasalahan
Sebagaimana dimakltnni, pembangunan adalah suatu proses perubahan
dalarn arti peningkatan mengenai nilai-nilai tertentu. 1)

Dalam hal pem-

bangunan nasional, aspek-aspek pembangunan renyangkut keseluruhan nila.!_
nilai bangsa dan negara, dan rneiUpakan rangkaian perubahan rna j enruk
lam bidang poli tik, sosial, ekonomi.

da-

Dengan demikian dikenal adanya

pembangtman politik, pernbangunan sosio-kultural, dan pembangunan ekono. 2)

JTil..

Cakupan pernbangunan nasional sedemikian rupa dinyatakan juga secara eksplisi t dalarn Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978, yang rnerunus
kan bahwa ''Pernbangunan Nasional rneiUpakan rangkaian program-program pem
bangunan yang nenyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangstmg terus-rnenerus".
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional diperlukan adanya kestabilan poli tik yang dinamis.

Hal :lni tercermin pada tercipta -

nya suatu pemerintahan yang kuat disatu piliak, dan dipihak lain oleh lu
asnya penyertaan aktip rnasyarakat didalarn proses pernbangunan.

1) Prof.H.Bintoro Tjokroamidjoyo dan Drs.Mustopadidjaya,
Teori Strategi Pernbangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung, 1982
hal. 21.
~
2) Bintoro Tjokroamidjoyo, Pengantar Administrasi Pernbangunan,
Jakarta, LP3ES, 1978s hal. 54.

2

Pembangunan sosial-budaya mauptm pembangunan ekonomi harus terlak

sru1.a secara sejalan dan searah.

Pembangunan sosial-budaya diarahkan nn-

tuk rnenghilangkan gejala-gejala yang tidak sehat akibat kemajuan
gi atau pembangtman bidang la:innya.

teknol~

Bersamaan dengan pembangtman sosial

budaya tersebut, pembangtman ekonorni diarahkan kepada peningkatan nilainilai rnengenai produksi dan konsumsi seluruh bangsa.
Dalam hal pembangtman ekonorni, terdapa t banyak teori pembangtman
yang dapat memberi bi.rnbingan rnengenai strategi pernbangunan maupllll pedo man kebijaksanaannya.

Pada pokoknya, semua teori pembangtman ekonorni

berurusan dengan usaha peningkatan pemanfaatan SUIIIDer-daya alam dan sumber-daya manusia, dengan teknologi tertentu. · Dalam rangka usaha peningkztan pemanfaatan tersebut terdapat berbagai pendekatan.

Salah satu pen

deka'tan adalah pendekatan dari segi pengembangan wilayah.
Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang meiilllilgkinkan bagi seluruh masyarakat tmtuk mernperoleh dan menikmati ba rang dan jasa secara midah dan effisien. 3)

J adi tuj uan pengernbangan wi

layah adalah memberikan tingkat kernudahan (the maximum degree of availability and accessability).

Tingkat kenrudahan ini dapat tercapai apabila

sumberdaya alam dan manusia telah dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga
membentuk produksi, maupllll terdapatnya jasa distribusi yang effektip dan
effisien yang mernungkinkan basil produksi tersebut rnudah diperoleh

dan

dli1ikmati oleh semua anggota masyarakat.

3)

~.Ir.Poe~amosidi

Hadjisarosa, Konsepsi Dasar Pengembangan \vilayah
1980p hal. 2.

di Indones1a, Jakarta; Dept.PU.,

3

Gtma rnencapai _tujuan peningkatan produksi dan peningkatan jasa distribusi ini, diperlukan adanya kooidinasi dan adanya mekanisrne tugas
yang jelas dan mantap, rmtuk menghindari kegiatan pernbangunan ekonomi yang berjalan sendiri-sendiri secara sektoral.

·B.

Maksud dan Tujuan Penulisan Makalah
Ad.aprm maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk da pat lebih mengenali dan memahami permasalahan pengernbangan setiap Satuan Wilayah, tennasuk pengenalan hambatan-hambatan administrasi dalam
rangka usaha peningkatan koordinasi dan mekanisme tugas.

Disarnping i tu

makalah ini juga akan rnempelajari dan menemukan penyelesaian-penyeles ai
an dari hambatan-hambatan yang ada.
Wilayah yang di.maksud dalam makalah ini adalah wilayah menur:ut
Teori Pengernbangan Wilayah Pumomosidi, yang dikenal dengan istilah Satuan

Wilayah Pengembangan, disingkat SWP. 4)
Mudah-mudahan penyajian makalah ini ikut memperkaya bahan- bahan

diskuSi dan pernikiran yang telah ada dalam bid.ang Teori Pengembangan Wi
layah tersebut, hingga secara tidak langsung kiranya bermanfaat sebagai
input management pemerintahan, yang merupakan inti dari administrasi
pernbangrman .

C"

Metoda Pendekatan
Sebagaimana ltnnra.h diteiiRli, setiap negara yang sedang • membangtm
selalu cenderrmg mengalami perubahan-perubahan dalam segala bidang, ter
mas uk ••.•..•.••...
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mBsuk ideologi, politik, sosial-budaya, telmologi, dan pertahanan keamsnan.

Perubahan-perubahan ini terjadi untuk mengejar ketinggalan-ke

'i:inggalan dan melengkapi kekurangan-kekurangan.
Peruaahan-perubahan tersebut perlu di-administrasi-kan mengikuti suatu pendekatan tertentu.

Dalam makalah ini pendekatan yang digu-

nakan adalah pendekatan Purnomosidi, yalmi suatu pendekatan

mengena1

pembangunan nasional yang bertolak dari pengembangan wilayah sebagai pedoman dasar.

Oleh sebab i tu, tepat kiranya apabila makalah ini di -

nrulai dengan penyajian singkat tentang Teori Pengembangan Wilayah Pur-

•

nanosidi.

Setelah penyajian tersebut, akan diuraikan pembahasan-pemba

hssan yang lebih mend.alam tentang applikasi Teori Pumc:mosidi.
Penyajian dan pembahasan makalah ini bercirikan tiga pokoks yai
t.u rangkaian diskusi, studi kepustakaan, serta konsultasi.

Diskusi
Sifat diskusi adalah partisipasi dengan pengertian bahwa setiap
anggota kelompok secara aktif mengeluarkan pendapatnya sebagai bahan masukan mengenai permasalahan-pennasalahan yang tercakup d.alam tema
kertas kerja.

Disamping itu metoda ''brain storming" juga dimanfaatkan

agar semua idee yang terpendam dalam pemikiran individu-individu kelom
pok d.apat diinventarisasikan sebagai ''bahan baku" yang akan diproses dalam diskusi-diskusi.
Diskusi dimaksudkan untuk mencari kesepakatan mengenai beberapa
masalah, yalmi
I

1. Kesepakatan tentang pengertian Tema Kertas Kerja.

2. Kesepakatan mengenai pennasalahan dan struktur pennasalahan cialam
Koordinasi dan Mekanisme Tugas dalam satu SWP.

·3. Kesepakatan

5

3. Kesepakatan mengenai ruang lingkl.Ip dan materi pembahasan.
4. Kesepakatan mengenai tata cara penyajian makalah, baik penyajian dalarn pengertian perwujudan dalam bentuk makalah, maupun penyajian lisan sewaktu seminar.
Pengalaman-pengalaman para peserta banyak benna.I1faat didala."ll rangkai
an diskusi tersebut.
Studi Kepustakaan
Uraian-uraian dalam nakalah disarnping dilatar-belakangi oleh penga laman-pengalaman, juga diperkuat oleh dasar-dasar teori yang dikenruka kan d.alam beberapa penerbitan.

Untuk itu studi kepustakaan telah ba -

nyak berperan dalam usaha menggali teori -teori yang dapat mendukung

a..11.a

lisa.
Konsultasi
Setiap kesempatan yang ada selalu dipergunakan untuk berkonsultasi deng<m para dosen/penceramah, pembina dan pihak lain yaTlg dipandang per

lu dalam usaha mencari kejelasan mengenai beberapa pengertian terutama
pengertian SWP dan .Adnrinistrasi, khususnya mengenai aspek-aspek koordinasi dan mekanisme tugas.

n.

B:~g

Lingk-up
~~salah

Koordinasi dan Mekanisme Tugas dalam Satu Satuan Wilayah

Pengembangan dapat diartikan mencakup segala sesuatu yang terkait dengan
pengertian koordinasi, mekanisme, wilayah dan satuan wilayah pengembangan.
Sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikemukakan terdahulu, · ma.ka pem
bahasan dibatasi dalam satu satuan Wilayah Pengembangan dengan
ra. Kesatuan Republik Indonesia.

·oengan

V.'adah

Nega-
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Dengan batasan tersebut qj. atas maka ru.ang lingkup makalah ini mencakup :

L

Koordinasi dan mekanisrne secara

tm1lll1l

dikaitkan dengan ilrnu admi..!is-

trasi dan secara khusus dikaitkan dengan Administrasi Negara Kesatu
an Republik Indonesia.
2.

Wilayah dikaitkan khusus dengan pengertian Satuan Wilayah Pengem

-

bangan dalam Struktur Pengernbangan Wilayah Tingkat Nasional (SWPTN)
dengan batas pengembangan dilihat dari instansi pemerintahan

yang

bersangkutan.
Dengan ruang lingkup pernbahasan demikian ne.ka Masalah Koord:inasi
dan Mekanisrne Tugas dalam Satu Satuan Wilayah Pengembangan menjadi sangat

pentings karena dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan terdapat bennacammacam kepentingan dari beberapa instansi dan bagian-bagian dari beberapa
daerah dalam pengertian administrasi pemerintahan.

E.

Pembahasan Maka.lah
Makalah ini terdiri a tas empa t Bab .
hal

tnm.nn~

Pada Bab I akan disa j ikan hal-

maksud dan tujuan pokok, serta ruang lingkup pennasalahan, meto

de pendekatan dan sistimatika makalah.
Pada Bab I I akan ditmgkapkan pennasalahan, pengertian dan penting nya Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) , koordinasi antar Sektoral dan Regi
anal serta Mekanisme Tugas pernbangunan, yang t:i.mbul karena adanya pengertian yang berbeda-beda tentang pengernbangan wilayah.
Pada Bab III disajikan uraian tentang pernbahasan mengenai tujuan
SWP, tmsur-tmSur yang memerlukan koordinasi, siapa - kapan - bagaimana men_g_
koo:rdjnasinya~

lamitasi serta harnbatan yang dihadapi dalam pengkoordinasi

an.

7

an.

Bab ini juga mengenukakan tm.sur-rmsur yang terlibat dalam proses

dan yang mernpengaruhi mekanisme yang dihadapi dalam rangka koordinasi
SWP tersebut.
Terakhir pada Bab IV disampaikan suatu kesirnpulan, diikuti

de-

ngan pengajuan beberapa saran penyelesaian, sebagai hasil dari pembahasan terdahulu.

BAB

II

PERMASALAHAN
PERUJNYA KOORDINASI DAN MEKANISME 1UGAS YANG MANTAP

A.

.P.rti dan pentingnya Satuan Wilayah Pengembangan
Istilah wilayah sering memberikan pengertian-pengertian yang ber
beda-beda.

Nann.m, masili terdapat pengertian yang umumnya sama,

yakni

bahwa wilayah merupakan obyek pembangunan agar manusia yang hidup di da
la.m wilayah

ittL~eild.apat

kesejahteraan lahir dan batin.

Profesor Bintarto dan Surastopo Hadisumarno dari Universitas Gaj ah Mada menyebut wilayah sebagai bagian permukaan burni yang dapat

dakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. 1)

dib~

Ditinjau d.ari -

segi administrasi kenegaraan, wilayah dapat diartikan sebagai propirisipropinsi dan unit-unit dibawahnya dalam suatu Negara. 2) Khususnya cij_
. -negara Republik.Indonesia terdapat -27 wilayah yang bernama propinsi dan
sejumlah unit-unit wilayah yang lebih kecil.
Bappenas, yang memandang dari segi pembangunan pada umumnya, mengenal 10 wilayah yang dikelompokkan lagi menjadi 4 Wilayah Pembangunan
Utama ( WPU ) . 3)

Dari segi pengembangan industri, Indonesia terbagi

menjadi beberapa Wilayah Pengembangan Industri.

1). Prof.Bintarto dan Surastopo Hadistnnarno, Metode Analisa Geografi:
Jakarta: LP3ES, 1979, hal. 27.
2). Ibid, hal. 29.
3). Keppres No. 11 Tim.l974 disiter dalam B.N.Marbnn SH, Kota Masa
Depan~ Jakarta; Penerbi t Erlangga, 1979, hal. 136.
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Ada juga pengertian lain mengenai wilayah, yang di tinj au dari
segi t..m.Sur ethnic, tradisi, pote:r1s i sumber daya.
ini~

Dengan pengertian

dikenali misalnya Wilayah Acehp Sundap Bugis, Surplus dan lain-

lain. 4)
Menurut Dr. Ir. Purnomosidi.Hadjisarosa, wilayah adalah sebu!_
an nntuk lingklmgan pennukaan bumi pada umumnya tennasuk sesuatu
yang ada diatas dan diba\.;ah pernn1kaan bumi dan tentu batasnya. S)
Menurut tinjauan obyek seperti apa adanya dapat dikenal adanya wilayah perbuki tan, pegtmnngan, snngai, pantai, hutan, padat penduduk
dan lain sebagainya.
Pengembangan wilayah berarti keseluruhan usaha yang mengarah
perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Usaha - usaha
tersebut berupa peningkatan pemanfaatan sumber daya serta peningkatan pemenuhan kebutuhan.

Masyarakat akan merasa sejahtera dan bahagi

a bila terdapat tingkat kemudahan yang tinggi dalam usaha pemenuhan
kebutuhannya, baik kebutuhan hidup sehari-hari, maupun kebutuhan pengernbangan usaha.

Tingkat kernudahan yang tinggi dalam suatu wilayah

merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke daerah tersebut.
Dalam satu daerah yang berkembang, kebutuhan akan dapat dipenuhi dengan banyak pilihan, dalam jumlah yang cuk'Up dan harga yang dapat
terjangkau oleh masyarakat.
:Menurut Dr. Ir. Purnomosidi, proses berkembangnya wilayah beE_
laJ1gsnng dengan mengikuti mekanisme tertentu, yalmi mekanisme

peng~

4-) • Prof. Bintarto dan Surastopo Hadisumarnop op.cit., hal. 29.

5)

0

Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa~ Konsepsi ·nasar Pengembangan l'lilayah di Indonesiap Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum, 1980,
hal. 5.
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bangan. 6 )

Mekanisme pengembangan inilah yang membentuk satuan-satuan

wilayah pengembangan (yang disingkat SWP), yakni suatu tinjauan obyek
"seperti apa adanya" atas produk dari proses pengembangan wilayah.
Pada tingkat nasional dijumpai kira-kira 70 SWP yang tersebar
dari Aceh ke Irian Jaya.

Luas satu SWP mempunyai 3 kemungkinan seba-

gai berikut :
a. mencakup satu propinsi
b. mencakup sebagian dari satu propinsi
c. mencakup beberapa bahagian dari beberapa propinsi.

H. Tujuan Pengembangan Wilayah
Dengan mengikuti konsepsi dasar pengembangan wilayah

sebagaim~

na digagasi oleh Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa, maka tujuan pengembangan wilayah mencakup tiga hal, yakni :
1. Berusaha tm.tuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam
pertumbuhannya.

tingkat

Dengan dernikian perdagangan antar daerahpun

akan

dapat berimbang dan perdagangan yang efisien akan merangsa..TJ.g

tim-

bulnya "spesialisasi daerah".
2. Menciptakan kesatuan nasional melalui ketergantungan an tar daerah,
sebagai konsekwensi dari spesialisasi daerah, rnaka tidak dapat ber-

kembang tanpa daerah lain.
3. Memelihara efisiensi pertumbuhan nasional..
Perkembangan Satuan

l~ilayah

Pengembangan dimungkinkan terjadi

oleh pertambahan modal yang bertumpu pada pengernbangan surnber daya

6). Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa, loc. cit.
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manusia dan sumber daya a1amnya.

Pengembangan kedua sumber daya ter-

sebut menimbu1kan arus barang, baik dida1am wi1ayah yang bersangkutan
maupun antar wi1ayah.
Sebagai konsekwensi dari pengembangan sumber daya manusia
stmlher daya alam yang menimbulkan arus barang ini, maka peranan
distribusi sangat penting.

dan
jasa

Jasa distribusi terdiri dari jasa perda -

gangan dan jasa angl-utan (barang).

Sesunggulmya, jasa distribusi me-

megang peranan utama dalam mekanisme pengembangan wi1ayah.

Hal ini

telah diungkapkan secara resmi dalam tekst Undang-Undang J~lan. 7)
Menurut Teori

Purnomosidi~-

suatu kebijaksanaan menurunkan jum-

lah SWP pada pri:iode pertama perlu dilaksanakan.
pai dengan menggabungkan beberapa SWP.

Hal ini dapat dica-

Sebenarnya, tujuan jangka

jang pengembangan wilayah bukan menun.mkan jumlah SWP melainkan
tru sebaliknya, tetapi mengingat keterbatasan dana investasi
perlu dilakukan.

p~

jus-

hal ini

.Makin banyak SWP yang saling tergantung satu sama -

lain maka akan 1ebih baik proses pemerataan atau

pengemban~an

antar

SWP ( lihat Gambar 1 ) .
Secara ringkas dikatakan bahwa pertumbuhan nasional akan terca
pai, kesatuan nasiona1 akan lokoh bila,terdapat keseimbangan antaraSWP dalam tingkat pertumbuhan.

C. Koordinasi Antar ·sektor dart·Regiortal
Sebagaimana dikemukakan diatas tentang pengertian yang berbeda
tentang wilayah, maka pendekatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan

7). Undang-Undang Jalan Tim. 1981 pasal 2 ayat 2.
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pembangtman yang berbeda dapat terjadi akibat pandangan masing-masing
yang berbeda.

Misalnya re:merintah daerah akan melihat perencanaan

s~

suai dengan keinginan propinsi yang bersangkutan, Bappenas akan menitik bera tkan pada _WPU, Departemen Peker j aan lJnn.Im akan meni tik bera t kan pada S\VP dilihat dari variabel jasa distribusi, Departemen Perindustrian akan melihat dari pengembangan Industri. Untuk itulah dipert

lukan adanya usaha koordinasi yang mantap. S)

MeJUirut Purnomosidi Hadjisarosa, dalam buktmya Manajemen Praktis ~ masukan manajemen dapat dibedakan antara lain kelompok yang menyangkut tugas dan koordinasi. 9)

..

Pengertian pertama, yakni masukan manajemen yang menyangkut tu
gas~

wujudnya adalah ketentuan

men~·nai

pembagian tugas. Dalam kenya-

taannya, pembagian tugas sebagaimana lazimnya harus disertai dengan pemberian wewenang yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pengertian kedua, yakni sebutan koordinasi, membawa dua kon sekwensi, yakni integrasi dan sinkronisasi. Integrasi menyangkut permasalahan, sedangkan sinkronisasi, menyangkut ketata-laksanaan.
Pelaksanaan koordinasi dapat di tinjau menurut dua tahapan, yai
tu tahapan operasional dan tahapan informatif. Pada tahapan operasio-

nal, pelaksanaan koordinasi mencakup :fungsi PENGI?NDALIAN. Hal ini dapat dilaksanakan dengan wewenang penuh ataupun dengan wewenang

tidak

penuh. Tanpa wewenang penuh, sifatnya adalah konsultatif •. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi-konsultati f, faktor "KESEPAKATAN''

menjadi

8) . Dr .John Si tumeang, Masalah Pengembangan Wilayah di Indonesia,
makalah disajikan pada Pre-Seminar Asean di BandUrig, 1982.
9). Dr.Ir.Purnamosidi Hadjisarosa, Management Praktis~ Jakarta :
Badan Penerbit Pekerjaan Umum, 1978, hal.· 8.
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lebih menonjol peranannya.
Integrasi dalam pepnasalahan, dimaksudkan sebagai arah tindakan
untuk mencapai keutuhan pada produk-keluaran, maupun kesatuan, dalam fungsi dan pemanfaatan sumber daya.

Penjabarannya akan terwujud dalam

bentuk RENCANA.
Sementara i tu, masukan manajemen, yang menampung pengertian
"sinkronisasi dalam ketata-laksanaan" dan menjabarkannya kedalam arahtindakan demi terjaminnya kontinuitas dalam pelaksanaan pekerjaan, ef.!_
siensi dalam pemakaian sumber dana dan efektifitas akan berwujud PROGRAM ( lihat Gambar 2 ) •

Rencana dan program merupakan masukan manajemen yang rnenyangkut
koordinasi pada tahapan informatif sampai pada tahapan operasional.
Sebagai konsekwensinya, pentingnya koordinasi dalam organisasi keseluruhan aktivita5 benar-benar harus terarah/terintegrasi kepada pencapa.!_

an tujuan organisasi dengan waktu-waktu kegiatan yang sinkron.

Dengan

kata lain, pirnpinan harus rnengadakan koordinasi terhadap kegiatan-keg.!_
atan keseluruhan satuan kerja yang dibawahinya.
Koordinasi antar sektor dan regional mutlak perlu diadakan, antara lain dapat dikemukakan alasannya sebagai berikut : lO)
a. Walaupun pengelompokan dan pembagian tugas

:tel~'l

diadakan, akan te-

tapi ha.IUS.selalu diingat bahwa diantara satuan-satuan kerja itu
mempunyai :
1. Tujuan yang

~ama,

yaitu tujuan organisasi.

10). ·Manajemen Dalam ·Pernerintahan, oleh LAN - Jakarta 1982, hal. 56

aan s7.
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Integrasi
( dalam pennasalahan)

- keutuhan produk
- kesatuan fungsi
- kesatuan pema.nfaatan .
sumber daya

Sinkronisasi
( dalam ketatalaksanaan)

- kontinui tas pelaksanaan
kerja.
- effisiensi suffiber daya.
effektivi tas.

Gambar 2

Analisa tentang Koordinasi.
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2. Tanggtmg jawab yang sama, yai tu mencapai dengan sukses tujuan
organisasi tersebut.
b. Dalam hubungan itu, keberhasilan organisasi secara keseluruhan harus menj adi suatu hal yang diutamakan, bukan keberhasilan masing masing unit kerja.
c. Keberhasilan dari suatu satuan kei-ja tidak jarang tergantung

dari

hasil kegiatan satu atau beberapa satuan kerja yang lain.
Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan
diantara satuan-satuan kerja yang ada.

Secara lebih luas dapat di

katakan bahwa tidak satu instansipun yang akan dapat menyelesaikan
sendiri suatu masalah atau program, baik dalam rangka tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangtman.
Dalam Aparatur Pemerintahan terdapat tiga macam koordinasi
yang perlu diperhatikan : ll)
a. Koordinasi hierarkis atau vertikal, yaitu koordinasi oleh atasan
yang secara operasional membawahinya.
b. Koordinasi fungsional horisontal, yaitu koordinasi oleh suatu instansi yang secara fungsional bertanggtmg jawab atas suatu modal
a tau program terhadap instansi -instansi lain yang turut terlibat
dalam penanganan masalah atau program tersebut. Misalnya, semua
instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan transrnigrasi dikoordi
nasikan oleh Direktorat Jendral Transmigrasi.
c. Koordinasi fungsional diagonal, yaitu koordinasi oleh instansi
yang lebih tinggi yang secara operasional bukan atasan tetapi seca
ra fungsional harus mengkoordinasikannya.

Car a

..............
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.

Cara pengkoordinasia:nnya dapat dilakukan dengan memperhatikan hal -hal
berikut :
a. Perlu dibentuk secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara ftmgsional berwenang dan bertanggtmg jawab atas suatu masalah.
b. Perlu dinmruskan secara jelas wewenang, tanggtmg jawab dan tugas-tu
gas satuan-satuan kerja.
c. Perlu dirumuskan program kerja organisasi yang jelas memperlihatkan
keserasihan kegiatan diantara satuan-satuan kerja.
d. Perlu dikembangkan kesatuan bahasa dan kerja sama, antara lain mela
lui rapat-rapat berkala, rapat kerja team-team adhoc dan sebagainya.
e. Koordinasi sudah harus dinrulai pada saat penyusnnan program kerja dan anggarannya.

Manfaat yang dapat dipetik dari koordinasi adalah sebagai berikut : 12 )
1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain
antara satuan-satuan organisasi atau antara para peJabat yang ada
dalam organisasi.
2. Dapat dihindarkan perasaan a tau suatu pendapat bahwa satll?Jl organisa
sasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Dapat dihindarkan kerrn.mgkinan t:i.mbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat.
4. Dapat dihindarkan t:imbulnya rebutan fasili tas.
5. Dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan
waktu lama.
6. Dapat dihindarkan kenumgkinan terjadi kelambatan pekerjaan terhadap
suatu aktivi tas oleh satuan-satuan ;,rganisasi a tau kekembaral} peker
jaan terhadap tugas oleh para pejabat.

12). Drs. Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta
Gajah Mada Press, 1980, hal. 127 dari 128.

penerbitan
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7. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau keko
songan pekerjaan tugas terhadap tugas oleh para pejabat.
8. Dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat yang ada dalam satuan-satuan organisasi yang sama.
9. Dapat di tlmlbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling mem ·
beri tahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan
kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bari dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya ..
10. Dapat dijamin adanya kesatuan langkah para pejabat.
11. Dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antara pejabat.
12. Dapat dij.amin kesatuan sikap antara pejabat.
13. Dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
Dari berbagai macam pendapat tentang koordinasi yang dikemukakan
oleh para ahli, dapat kiranya diambi1 intisarinya sebagai berikut :
l. Koordinasi berintisarikan kesatuan tindakan atau kesatuan usaha.

2. Penyesuaian antara bagian.
3. Keseimbangan antara satuan.
4. Keselarasan.
5. Sinkronisas i.
Sebagaimana dikemukakan diatas, kegiatan pembangunan dalam satu
S\\TP dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral.

Agar pembangunan ter

sebut dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, yalmi kesejahteraan rna syarakat dalam SWP tersebut, maka perlu sektor yang terlibat dalam pembangunan dikkordinasikan sehingga sasaran dapat tercapai dengan effisien dan effektif.

Disamping i tu dalam satu S\'lP yang mencakup beberapa

Region
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Region yang melaksanakan pembangunan, mak.a koordinasi antara regional
perlu dilak.sanak.an.
Sebagai contoh, koordinasi mengenai kegiatan pelaksanaan transl!ri.grasi yang merupak.an kegiatan antar Departemental (antar sektoral)
dilakukan oleh Badan Koordinasi Pelak.sanaan Transmigrasi (BAKORTRANS)
sesuai Kepres No. 26 tahun 1978.
Koordinasi pelaksanaan ternyata sangat penting dan saling ber kaitan karena kegiatan setiap Departemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan. Kelambatan kegiatan Departemen yang satu»

misalnya PU, dapat berakibat kelambatan pada Departemen lainnya

(DEPT .NAKERTRANS).

Disinilah pentingnya koordina.Si pelak.sanaan kegiat

an setiap Departemen agar dapat menyelesaikan kewajiban masing - masing
tepat pada wak.tunya.

Dep. PU dalam hal ini Ditjen Bina Marga c/q Dit.

PLPT berkewajiban untuk mengadakan penyiapan lahan bagi penn.Ikiman
smigrasi.

tr~

Dep. Nakertrans c/q. Ditjen. Transmigrasi berkewajiban un-

t'l.lk mengadakan pelaksanaan transmigrasi ke lokasi penyiapan lahan di -

daerah.

Dep. Perhubtmgan berkewajiban membantu pelak.sanaan transporta

sinya.

Jadi keberhasilan dan kegagalan Dit. PLPT Ditjen.Bina Marga da

pat mempengaruhi pandangan Departemen lain dalam penilaian performance
Departemen PU, beg1. tu ;rula Departemen-Departemen lainnya, sehingga peranan koordinasi ini sangat penting sekali dilak.sanak.an.

De · "Mekariisme ·rugas ·penibangunan

Mekanisme Tugas Pembangunan tiada lain adalah tata-cara dalam
menggerakkan berbagai proses yang kait-mengkait meliputi fungsi-fungsi
admi.nistrasi pembangunan sebagai berikut :

- Fungsi ·
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- Fungsi penentuan tujuan pernbanguna.n.
- Fungsi perencanaan pembangunan.
- Fungsi pe1aksanaan pembanguna.n.
- Fungsi pengawasan I pengendalian pembangunan.
D.1. Fungs i penentuan tuj uan pembangunan
Sebaga:imana digariskan da1am GBHN, tujuan pembangunan ada1ah : 13 )
a) . .Mewujudkan suatu masyarakat adi1 dan maknn..lr yang merata materi1
dan spiri tua1 berdasarkan Pancasi1a.

b). Dida1am wadah negara kesatuan Repub1ik Indonesia yang rnerdeka,
berdaulat, bersatu dan berked.au1atan rakyat ..
c). Da1am suasana perikehidupan bangsa yang aman tenteran tertib
dan dinamis.

d). Da1arn lingkungan pergau1an chmia yang rnerdeka, bersahabat tertib dan damai.
Da1am mencapai tujuan pembanguna.n tersebut, GBHN rnenyatakan tentang
Wawasan Nusantara.

Wawasan ,Nusantara ada1ah wawasan yang rnemandang

-

Rakyat, Bangsa, Negara dan Wi1ayah Nusantara Darat, Laut dan Udara
sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan .
.Wawasan ini rnemperkuat rasa keke1uargaan dan kebersamaan da1arn persatuan. Juga wawasan ini menje1askan makna Bhinneka 1\mgga1 Ika.
Da1am pembangunan nasiona1, Wawasan Nusantara rnencakup pewujudan Ke
pu1auan Nusantara sebagai kesatuan po1i tik, kesatuan Sosia1 Budaya,
kesatuan Ekonomi, dan kesatuan Hankam.

13). Materi Pe1engkap Penataran GBHN, Buku III, hal. 106 s/d 114.
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Pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mengandung arti bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah roodal dan rnilik bersarna bangsa; dan bahwa keperluan hidup masyarakat harus tersedia rnerata di seluruh wilayah Tanah Air. Kesatuan politik diartikan bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta ideologi Bangsa dan Negara yang melandasi, rnembimbing dan
mengarahkan Bangsa rnenuju tujuannya. Kesatuan Sosial Budaya berarti bahwa budi daya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragarn budi daya yang ada menggarnbarkan kekayaan Budaya Bangsa yang rnenjadi modal dan landasan pengembangan Budaya seluruhnya, yang hasil-hasilnya harus dapat dinikrnati oleh seluruh .Bangsa Indonesia. Kesatuan Ekonomi berarti pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan
seirnbang di seluruh daerah, tanpa rneninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalarn pengembangan kehidupan ekonominya.
Pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan, mengandung

a~ti

bahwa ancarnan terhadap satu pulau

atau satu daerah pada hakekatnya rnerupakan ancaman terhadap seluruh
bangsa dan negara.
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus
dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara ·adil dan rnerata. Sebaliknya berhasilnya
pembangunan agar ada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara rnerata oleh segenap lapisan masyarakat.
Peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan yang adil dan
mcrata yang ingin diusahakan rnelalui pembangunan itu hanya dapat
tcrcapai jika ada peningkatan kemarnpuan ekonorni. dan hal ini di usahakan ·

...............

22
s~hakan

melalui peningkatan produksi.
Mekanisme penentuan tujuan pembangunan dalam satu SWP ber-

pedoman kepada unsur-unsur tersebut diatas. Tujuan pembangunan dalam satu SWP seyogianya ditentukan bersama, dari Pusat dengan koordinasi Bappenas, dan dari Daerah dengan koordinasi Bappeda di tingkat Daerah. Tujuan pembangunan tersebut tidak boleh menyimpang da,~;

GBHN dan Repel ita sebagai 1and as an operas ion a1nya dan bertumpu

pada Trilogi Pembangunan.
D.2~

Fungsi Perencanaan Pembangunan
Perencanaan adalah suatu proses persiapan secara sistematis
mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu
tujuan tertentu, dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara
lebih efektif dan efisien.
Mekanisme perencanaan dapat dilihat dari tiga pendekatan,
yaitu pertama, segi hubungan antar berbagai tingkatan rencana dan
program, kedua, segi cara bekerja sebagai lembaga yang berfungsi
sebagai perencana dan ketiga, dari asal usul timbulnya gagasan rencana.
Hubungan antar berbagai tingkatan rencana dan program adalah sebagai berikut : 14 )
a). Rencana jangka panjang 20 tahun·(R20) memberikan garnbaran tentang rencana pengembangan SWP-SWP yang ditujukan, diantaranya
untuk rrewujudkan keseimbangan antar daerah, dalam hal ini tingkat pertumbuhannya, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional dan
memelihara efisiensi pertumbuhan nasional.

14). Prosedur·standar·Mid.Term·Review, Dep. PU. 1981, hal. 9 s/d 11.
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Pengembangan S\'/P-SWP meliputi berbagai segi kehidupan, ter
masuk pengembangan penduduk, prasarana dan. penrukiman penduduk diperkotaan dan pedesaan, sampai tahtm ke- 20.

Dalam hubungannya de

ngan pengembangan pemukiman, R20 menyajikan kerangka dasar rencana pengembangan Wilayah-wilaya h Pengembangan Partial (WPP -:1\'PP).
Rencana pengembangan l'I'PP, sebagai rencana pengembangan yang bula t
dinamakan Rencana Individual (Ri). Dengan demikian R20 dapat di tinjau sebagai kumpulan dari Rio
b)

o

Rencana Individual (Ri) memberikan indikasi kedudukan Satuan-satu
· an~';;-Kawasan Pengembangan (SKP-SKP) serta kota=yang mengikatnya,
dengan disertai besarnya daya tampung penduduk. Dengan memperhi ttmgkan kebutuhan prasarana tmtuk Ri diperoleh gambaran kasar mengenai besarnya kebutuhan biaya investasi.

c). Program Jangka Panjang disusun untuk mewujudkan isi rencana jangka panjang.

Jangka waktu yang efektif, terutama yang menyangkut

penyediaan dana ialah lima tahtm.
k~

Dengan demikian tmtuk mewujud-

isi R20 ialah Program Lima Tahtm (PS) .

Komi tment penyediaan

dana mencenninkan upaya kearah teiWUjudnya sinkronisasi dalam hal

ketatalaksanaan antar berbagai sektor.

Penyusunan PS bertolak

p~

da proses penyaringan di antara kumpulan Ri yang bersifat optimasi.

Ri yang tersaring merupakan rencana yang kcmited untuk diwu-

judkan.

Dalam Program Lima Tahun tercakup pula program penyiapan

Rencana Terperinci.
, d)

0

Pada kenyataannya Ri di turunkan melalui tahap prarencana yang

be~

laku tmtuk setiap SKP Dalam setiap WPP, Ri dilvujudkan dalam ben0

tuk prarencana dari SKP-SKP yang ada didalamnya beserta prarenca-
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na dari jaringan distribusi kota pusat lr.PP yang melayaninya. Bertolak pada prarencana barulah dibuat Rencana Terperinci, untuk

s~

tiap Satuan Pemukiman (SP), jaringan distribusi dan kota pusat
lr.PP yang bersangkutan.
Rencana terperinci selanjutnya diperinci ke dalam

Rencana~rencana

Sektoral Terperinci.
Rencana Terperinci Kawasan dan Rencana Sektoral Terperinci merupa
kan pedoman untuk pelaksanaan fisik.
e)

Komi tmen nyata dari tahtm ke talrun di tampung dalam Program Tahunan

o

(Pl) .

Dalam Pl .tertampung komi tmen pelaksanaan fisik, penyiapan

rencana terperinci, serta kegiatan penunjang lainnya yang berlaku
bagi kawasan maupun sektor.
Berdasarkan pendekatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
terdapat 3 j enis perencanaan pokok yai tu
- Perencanaan jangka panjang 20 tahunan·.
- Perencanaan jangka menengah (Program 5 Tahunan).
- Perencanaan jangka pendek (Program· Tahuna.•·1).
Cara. bekerja. dari berbagai lembaga yang berfungsi sebagai perencana adalah sebagai

15)

o

beri~~t

:

Bintoro Tjokroamidjoyo~ Perencanaan Pen'lbangunan, Jakarta :
Gunung Agung, 1982, hal. 201 s/d 202.
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&.) • Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dan Kabinet Pemerintahan se-

bagai lernbaga perencana tingkat tinggi yang bersifat politis.
Dari lembaga ini diharapkan peran pertama apakah sua tu perencanaan akan berhasil atau tidak. Dengan cara kerjasama ataupm
menjual gagasan dalam proses politik dengan/kepada kelompok eli
te politik yang lain (dalam sistim perwakilan) ditetapkan tujuan, arah dan cara pencapaian tujuan rencana pembangman.
b) • Dewan Moneter.

Keanggotannya terdiri dari Departemen Keuangan, Bank Sentral,
Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembang1.man Nasional.

Dewan ini berftm.gsi menyerasikan

kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter, penganggaran, perkr.editan,
nilai tukar, harga dan lain-lain.
c). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Bappenas berfungsi menyerasikan secara konsisten hubungan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program nasional, menyusun
pertimbangan regional secara nasional dan memperkirakan serta
merencanakan alokasi kebutuhan dana-dana pembangunan dari segi
pertimbangan nasional. Bappenas dalam pelaksanaamya bekerj a sa

rna dan melakukan koordinasi fungsional dibidang perencanaan dengan/terhadap badan-badan pemerintahan maupun-non pemerintahan
lainnya. Khusus dibidang perencanaan pernbiayaan bersama dengan
Departemen Keuangan.
d). Direktorat Jenderal Anggaran.

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai badan penyusun anggaran
berfungsi pula dalam bidang perencanaan dan perlu bekerja serasi dengan

~-~~

..... .

26

-:

si dengan Bappenas. Perencanaan anggaran berperan sangat dominan
dalarn penentua.n arah dan tingkat investasi pembangt.m.an.
e)

o

Biro-biro Perencanaan pada masing-rnasing Departemen.
Biro-biro Perencanaan berfungsi rnenyerasikan dan merumuskan rencana-rencana sektoral serta departemental. Unit-unit ini bekerja
erat dengan Bappenas, Direktorat Jenderal .Anggaran dan Badan Perencanaan Daerah-Daerah. Kecuali itu juga dengan proyek-proyek
kegiatan usaha pembangunan sendiri.

f)

0

Badan Perencanaan Pembangt.m.an Daerah (Bappeda) .
-Bappeda berftmgsi yang utarna adalah merunruskan rencana - rencana
pembangunan yang diperlukan daerah, keserasian rencana pada tin.&_

kat daerah serta keserasian antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional.
g). Lembaga-lembaga Penelitian dan Statistik.
Lembaga-lembaga ini sangat berfungsi dalarn membantu proses peren
canaan. Inforrnasinya diperlukan bagi perencanaan dan pelaksanaan
pembangt.m.an.
h). Lembaga non Pernerintahan.
Misalnya Karnar Dagang, Assosiasi Produsen, Lembaga Perlind!.mgan
Konsumen, Perhimpunan Konsul tan dan Superintendence sering rnernpu
nyai fungsi yang penting dalarn proses perencanaan pembangtman.
i) . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .
DPR berfungsi supaya rencana pertarna, menggambarkan apa yang dirasakan sebagai kebutuhan dan kepentingan dalam rnasyarakat dan
kedua supaya mendapat duktmgan politik dan partisipasi JJE.syara -

kat
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kat.

Maka program kegiatan pemerinta h dalam rencana tahunan yang

tercantum dalam anggaran belanja harus melalui persetuju an DPR.
Dari segi asal-usul timbulnya gagasan rencana, maka mekanisme
perencana an menganut dua pendekata n, yaitu pendekata n bottom-up dan
pendekata n top-down.
Pendekata n bottom-up merupakan metode penyusunan rencana yang
bennula dari gagasan-g agasan instansi- instansi yang lebih rendah,ya ng

16
selanjutn ya diusulkan keatas ke instansi- instansi yang lebih tinggi. )
Sebagai contoh, disajikan perencana an bottan-up di Dep.Dalam Negeri.
1). LKMD/K

Lembaga Ketahanari Masyarak at Desa/KeluTahan

mernp~ai

tugas · pokok

yaitu :
a). merencanakan pembangunan yang didasarka n atas musyawarah.
b). menggerakkan dan meningka tkan prakarsa dan peran serta masyarakat untuk melaksana kan pembangunan secara terpadu baik yang
berasal dari berbagai kegiataD: Pemerinta h maupun Swadaya Gotong Royong Jl.iasyarakat.
c). mentmlbuhkan kondisi dinamis masyarak at untuk mengembangkan ke
tahanan di Kelurahan .
Kepengurusan IDID/K terdiri dari Pemu..l<a-pemuka masyarak at dan pim
pinan-pim pinan lembaga masyarak at yang ada di Kelurahan setempat.
2) • Para Lurah
a). menampung aspirasi masyarak at kelurahan dengan jalan menye lenggarak an musyawarah kerja LKMD/K.

16). INMEN. Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981.

28

..

I
URU1"~U;.

:

1

:·:::GIATA:i~

-

3

2

4

6

"

,

-

:

8

7

....~'

:

:

-

----~--

Rap&t Pereno. ~a.siona

---- ~~

3.:.. p~;:: ~.'. s
lr--

-

co_,..,-,,"

n.

JBPART.i.:.:l·ZN

~~

~

Pene:H sn I!UP
____
l :. , ; ,,
ti

:

3AFPSM.

Q-Ral orda

( SEPT-QKTOB)

.

·

t

:

...

J

-

.3

I

(\_R

3ANGDES

~

... i

I

')~

I

I

~-

DINAS/KANWIL

DtJP

Rsko~ !.a

1GUST-5EPTM

..

...

:

---7()-

!"

J

,

-

'
:

:

- .
I

r-· - - ---r
-.li-o .
"'~_;

---

'."IALIKOT;.-/RA.KOR
DA n

I

~~'Rft' .....

_,:TTTLT -~~lf~'T'il~

~

-;--?'

..

"

.

.. I

--:.

'

~~

' -,

UDKP

(JULI)
Lia-~/t

~-(JUNI-JULI)

kehet

-~

I

3ill":BER
-.

::::>.

INFORl·~SI

H

.. .
Gambar 3

;.-

~

Q_~ ..--ut"
H

~

.

f'J.-.~

E-t

~

~

p,.

•t:
0

(/)

-

,..;;.

~
...,.

.-....

.,:
E-o
0

.. -.... -.-..•
-

H

:::::::::
H

,._
t=:l

.

a :spirasi dan

~~ ..\.-.....ma.

-

:~\1

"--

'-

Q

.~

,

l

...

I

~

(')

('f)

-

-~

0

0

H

H

H

~

t:O

~

H
Q

PROSES ''BOTI'CM UP PLANNING".

~

c::

~

~

.--

-·

,._
~
~

C:l
&:!..
p.,
~

t=l

'-::

Q

29

b) mengumpulkan data potensi kelurahannya masing-nasing.
c) mengadakan kerjasama dengan Aparat Bangdes Tingkat Keca-

matan dalam menyelenggarakan dan mengolah data basil

~ru

syawarah Kerja LKMD/K.
3)

0

Musyawarah Kerja LKMD/K
Adalah Forum Musyawarah yang diadakan tm.tuk menamptmg aspirasi masyarakat dan pennasalahan-permasalahan masyarakat ke
lurahan.
Organisasi Penyelenggaraan Musyawarah Kerja LKMD/K adalah
sebagai.berikut :
a)

o

Pelaksana/Pimpinan Muker

Lurah dengan dibantu oleh
Para Ketua LKMD/K.

b) . Selcretaris

Kepala Sub Seksi Pernbangtman
Desa/Kelurahan yang bersangl'lltan.

c) • Pengarah

Camat dan Kepala Urusan Bang_
des Kecama tan.

d). Peserta terdiri dari
-·< .. ::.... . ..-:.:

- Pengurus LKMD /K
- Para Ketua RW
- Aparat Kelurahan
- Unsur Pemda dan
- Pernuka Masyarakat.

Musyalo.'arah Kerja LKMD/K dilaksanakan pad.a bulan Maret - April.
4). Unit Daerah Keria Pernbangman (UDKP)
Untuk mencapai daya gtm.a dan basil gtma pelaksanaan berbagai
kegiatan Pernerintahan dan berbagai peran serta masyarakat,
maka

30

maka perlu digalakkan penyelenggaraan pernbangunan desa terpadu melalui UDKP.
Tujuan dan tugas pokok UDKP adalah sebagai berikut
a). Tujuan UDKP ·adalah tmtuk meningkatkan pendapatan dan

k~

sejahteraan serta lingkungan hidup yang baik di Pedesaan dalam rangka mempercepat proses pemantapan dan pe ningkatan Kelurahan Swasernbada.
b). Tugas pokok UDKP adalah memadukan keseluruhan kegiatan
program Pemerintah dengan kegiatan peran serta masyarakat· tmtuk mewujudkan suatu pembangunan desa menyeluruh,
terpadu dan terkoordinasikan.
5). Diskusi UDKP.

Diskusi UDKP adalah forum Diskusi yang diadakan tmtuk memba
has usulan program/proyek dari kelurahan-kelurahan

(basil

Muker LKMD/K) •
Tujuan Diskusi UDKP adalah tmtuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat kelurahan-kelurahan dengan potensi, strategi dan
prioritas pernbangunan wilayah kecamatan yang bersangkutan.
Organisasi Penyelenggaraan Diskusi UDKP adalah sebagai berikut :
a). Pelaksana/Pimpinan Diskusi

Camat.

b) . Sekretaris

Kepala Urusan Pembangtman
Desa Kecamatan yang bersan_&.
kutan.

c). Pengarah

Ketua Bappeda Tingkat II
~akil

Walikota dan Kepala

·Kantor·
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Kantor Pernbangunan Desa.
d). Peserta terdiri dari

- Para Kepala Instansi tingkat
Kecamatan yang bersangkutan.
- Para Kepala Seksi di Kecama!_
an yang bersangkutan.
- Para Lurah dalam lingklmgan
Kecamatan yang bersangkutan.
- Ketua I, II LKMD/K.

Basil rumusan Diskusi UDKP tersebut adalah merupakan usul
program/proyek sesuai skala prioritas pembangunan Kecamatan
yang bersangkutan.
Usulan program/proyek dari kecarnatan tersebut dituangkan dalam lembar UDKP yang selanjutnya disarnpaikan Camat kepada
Walikota tmtuk bahan pernbahasan dalam Rakorda II.
Waktu penyelenggaraan Diskusi UDKP adalah April - Mei.
6). Para Camat

a). Menserasikan kebutuhan pembangunan masyarakat kelurahannya dengan kebutuhan pembangunan kecamatan melalui penye
lenggaraan UDKP .
.b). Dalam menyelenggarakan Diskusi UDKP para Camat agar
- mengarahkan instansi-instansi/pemilik-pemilik dalam wi
layah kecamatannya untuk dapat memberikan tanggapan
teknis terhadap program/proyek

~iasuk

Desa yang diusul-

r

kan oleh Lurah rnelalui Muker LKMD/K.
- Bekerja sama dengan Aparat Direktorat Bangdes tingkat
wilayah kota dalam meriyelenggarakan dan mengolah data
··diskusi·
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diskusi UDKP.
c) • .Memberikan pengaraha.n dalam Muker LKMD/K dalam rangka
memperoleh keserasian kebutuhan pembangunan masyarakat
kelurahan~kelurahannya

dengan kebutuhan pembangunan ke

camatan.
7). Rakorda II

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda II) adalah rapat koordina
si pembangunan di tingkat kota diadakan tmtuk membahas hasil Diskusi UDKP tingkat kecamatan dan usul program/proyek
dari Suku Dinas/Instansi Vertikal tingkat Kota.
Tujuan dari Rakorda II tersebut adalah untuk menserasikan
aspirasi/kebutuhan kecarnatan dengan strategi dan prioritas
pembangunan wilayah kota yang bersangkutan.
Penyelenggara Rakorda II adalah sebagai berikut
a). Pelaksana/Pimpinan Rapat

Walikota.

b) • Sekretaris

Kepala Kantor Bengdes wilayah Kota.

c) • Pengarah

- Ketua Bappeda tingkat I.
- Kadit. Bangdes.
- Sel-wilda.

d). Peserta terdiri dari

- Kepala Urusan pada kantor
Walikota.
- Kepala Suku Dinas.
- Para Camat dan Kepala Instansi Vertikal tingkat. Kota.
e) .

• • •••.••••.•..•
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. e). Hasil nmrusan Rakorda II adalah merupakan usulan Program/proyek

s~suai

dengan skala prioritas pemhangunan

wilayah yang bersangkutan

o

Usulan program/proyek tersebut dituangkan dari lernbaran sa
tu Rakorda II dan lemharan dua Rakorda II selanjutnya

dit~

ruskan :
- yang akan/dapat dibiayai sektoral diproses (ditarnpung)
oleh Kanwil-kanwil untuk selanjutnya diusulkan ke Departemen yang

bersangkutan~

- yang akan/dapat dilaksanakan oleh Dinas diproses oleh Di
nas yang bersangkutan untuk disesuaikan dengan program nya.
- usulan program/proyek yang tidak tertampung oleh Kanwil

dan Dinas diteruskan oleh

~alikota

kepada Bappeda tingkat

I.
8)o Para Walikota

a)

0

Menserasikan kebutuhan Pe:mbangtman masyarakat kecamatan dengan kebutuhan Pernbangunan wilayah kotanya melalui penyelenggaraan Rakorda Tingkat II.-

b). Penserasian kebutuhan Pembangunan tersebut dilakukan
antara lain dengan :
·- mernberikan pengarahan kepada Para Camat dalam penyelenggaraan Diskusi UDKP.
- mengarahkan Aparat Suku Dinas/Instansi dalam wilayah
'nya untuk berperan serta dalam Rakorda Tingkat II.
-

mengtm~pulkan

tanggapan-tanggapan teknis dari Suku Di

nas/Instansi · ....... .
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nas/Instansi di wilayalm.ya terhadap usul-usul program/
proyek masuk desa/kelurahan selama penyelenggaraan Rakorda Tingkat II tersebut.
c). Menyampaikan hasil-hasil nmrusan Rakorda Tingkat II
da Dinas/Kanwil yang bersangkutan serta pada Ketua

kep~

Bapp~

da dan Kepala Dit. Bangdes.
d). Bekerja sama dengan aparat Direktorat Bangdes Tingkat I
dalam menyelenggarakan dan mengolah data hasil-hasil Ra korda Tingkat II.
9). Rapat Intern Koordinator Proyek

Rapat ini merupakan forum pembahasan di Tingkat I yang memba
has hasil-hasil Rakorda II dalam hubrmgannya dengan usulan program/proyek dari Dinas/Instansi vertikal yang bersangkutan.
Tujuan Rapat Intern ini adalah tmtuk penjajakan dalam rangka
sinkronisasi dan integrasi program-program/proyek-proyek Dae
rah dan Sektoral.
Organisasi Penyelenggaraan Rapat Intern Koordinator Proyek
adalah sebagai berikut :
a). Pelaksana/Pimpinan Rapat

Pimpinan Uni t/Dinas yang bersangkutan.

b). Pengarah

Para Koordinator Program.

c). Peserta

Kepala-Kepala Unit yang bersangkutan.

d). Hasil n.DIIUSan dari Rapat tersebut dituangkan dalam IlJP
rnasing-masing unit/Dinas/Instansi tmtuk diteruskan dib!.

has 1agi
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has lagi dalam Rapat Kerja Penelitian DUP,

10). Para Kepala Dinas/Kanwil
a). Mempelajari usulan-usulan program/proyek masuk desa/Kelurahan yang disampaikan oleh Para walikota melalui Rakorda
Tingkat II.
b). Mempelajari uraian Kebijaksanaan Pembangnnan Taht.man dan
sasaran program/kegiat an yang disampaikan oleh para koordinator program.
c) . Mempela j ari pengarahan Ketua Bappeda mengenai Kebi j aksana
an Pembangt.man Tahtman, serta sasaran kegiatan Pembangtman Daerah.
d). Mengumpulkan infonnasi-infon nasi berupa tanggapan-tangg ap_
an teknis atau usulan prograrnVproyek masuk desa/kelurahan
dari suku-sul"U Dinasnya masing-masing.
e). Menyustm DUP dengan mengintegrasik an dan meng-si.nkronis asikan prograrnVproyek masuk desa/kelurahan kedalam program
program Dinas/Kanwil masing-masing dengan berpegang pada
kebijaksanaan Pembangt.man dan sarana kegiatan taht.man Pemerintah Daerah.
11). Para Kepala Biro
a). Selaku koordinator Program Pembangt.man Daerah

membe

rikan pengarahan kepada para Kepala Dinas/Kanwil t.mtuk Pe
nyust.man DUP dalam Rapat Intern Koordinator Proyek.
b).

~renguraikan

baik kebijaksanaan Pembangman/Taht.man Daerah

maupt.m sasaran Program/Kegiat an yang telah disust.m Bappeda, selanjutnya uraian tersebut disampaikan kepada koordi

nator · ............ .
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nator proyek untuk dijadikan pegangan penyusunan DUP - nya
masing-masing.
12). Kepala Direktorat Bangdes
a). Menyiapkan senrua bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan perencanaan program/proyek

~bsuk

Desa/Kelurahan

tahrm anggaran yang akan datang.
b). Mengarahkan aparat-.aparat sebagai berikut
- Aparat Bangdes Kecamatan rnengatur dan rnengkoordinir penye
lenggaraan

~hiker

LKMD serta mengolah data program/proyek

masuk Desa/Kehrrahan hasil Muker LKfviD/K.
- Kepala Kantor Wilayah Kota mengatur dan rnengkoordinir penyelenggaraan diskusi UDKP serta mengolah data/program/
proyek hasil disl'U.Si UDKP.
- Apara t Di t. Bangdes Daerah (DKI) rnenga tur dan rnengkoordinir penyelenggaraa n Rakorda Tingka t II wilayah kota serta
mengolah data program/proyek hasil Rakorda Tingkat II.
c) • Mengolah data hasil penyusunan rencana program/proyek masuk
desa/kelurahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan
walikota dan mendistribusik an hasil pengolahan data tersebut kepada instansi-instan sr yang bersangkutan agar dapat
mengikuti dengan baik seluruh tahapan proses perencanaan
program/proyek masuk desa/kelurahan .
d). Menyiapkan bahan-bahan pengarahan sepenulmya dan memberikan
•

I
rekanan dan dar1 Bappeda terhadap usulan-usulan program/pro

yek masuk Desa/Kelurahan berdasarkan data yang diolah diatas.
13).

............. .
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13) . Rakorda Tingkat I
Rapat Koordinasi Daerah Tingkat I (Rakorda I) diadakan da am rangka penyesuaian dan mendapat perpaduan program/proyek

pemb~

ngunan Desa/Ke1urahan di daerah sesuai dengan potensi dan prio
ri tas Daerah.
Organisasi Penye1enggaraa n Rakorda I ada1ah sebagai berikut :
a) . Pe1aksana/Pimp inan Rapat : Ketua Bappeda Tingkat I dibantu
o1eh Kadit Bangdes dan Kepa1a
Biro Pembangtman serta Waki1 Ke
tua Bappeda sebagai Selcretaris .
b) . Pengarah

:....: JGubemur KDKI Jakarta.
- Bappenas.
- Departemen Da1am Negeri.
- Departemen Tehnis.

c). Peserta

- Para Ketua Bappeda Tingkat II.
- Para Wa1ikota.
- Para Kepala Kantor Bangdes.
- Para Kepala Dinas.
- Para Kepa1a Instansi Vertika1.

14)

0

Ketua Bappeda

a) . Mene1i ti usulan-usulan program/proyek masuk Desa/Kelurar..an
yang diajukan o1eh Wa1ikota me1a1ui Rakorda Tingkat II.
b). Mene1iti usulan-usulan DUP yang diajukan o1eh Dinas_-dinas/
Instansi-instan si atas dasar usulan-usu1an program/proyek
dari ·wa1ikota/Rakor da Tingkat II.
c). Mene1iti rekomendasi Biro-biro da1am 1ingkungan sekretariat wil ayah
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at wilayah Daerah terhadap usulan-usulan DUP dari Dinas dinas/Instansi diatas.
d) . Menyiapkan dan memberikan pengarahan pada
- Rakorda Tingkat II .

•

- Rapat Intern Penyusunan DUP para koordinator proyek.
e). Menyiapkan rancangan kebijaksanaan Pembangunan tahun yang
akan datang dan menyustm kerangka sasaran program dan kegiatan tahun yang akan datang nntuk dipakai pegangan

Ra-

korda II dan rapat intern penyusunan DUP koordinator proyek.
f). Menyelenggarak an Rapat Peneli tian DUP.

g). !'vienyiapkan laporan dan bahan-bahan yang akan disampaikan
dalam ··Rapat Konsul tasi Nasional di Bappenas (Rakornas).
15). Sekretaris Wilayah ·naerah
a). Mengorganisasi kan dan mempertanggung-jawabkan terlaksananya penyelenggaraa n seluruh proses perencanaan program . I
proyek masuk Desa/Ke

~rahan

nntuk tahun anggaran yang

akan datang.
b). Membantu memperlancar kegiatan SennJa instansi yang terlibat dalam proses perencanaan program/proyek masuk Desa/
Kelurahan tahtm anggaran yang akan datang.
Pendekatan·top- downmerupakan metode penyusunan rencana yangbermula dari gagasan instansi yang lebih tinggi. Dalam kai tannya

de-

ngan contoh Dep.Dalam Negeri', maka untuk menjamin semua proyek pembangtman yang masuk Desa/Kelurahan betul-betul dapat mencapai sasaran
yang Qitentukan, maka perlu dilaksanakan sistim pengendalian Pelaksanaan dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

l).
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_1)

0

Tmgka.t Propinsi ( Rakorda I ) .
a) . Gubernur mel?-eriJna DIP-DIP yang telah disetujui Bappenas
dari Menteri yang bersangklltan atau yang ditunjuk/ditugaskan.
b) . Kemudian Gubernur dengan dibantu oleh Ketua Bappeda dan
Kadit Bangdes mengadakan Rapat Koordinasi Daerah Pembangtman ( Rakorda I ) .
c). Selanjutnya DIP-DIP tersebut bersama-sama Dit Daerah
"(Dipda) dibahas dengan para Walikota/Kanwil/Kepala Di ~s/Kantor

2)

0

yang bersangkutan sekaligus menyerahkannya.

Tmgkat Kota ( Rakorda II ) .
a) . Walikota menerima. DIP Pusat dan Dipda dari Gubernur.
b) . Kenrudian Walikota dengan dibantu oleh Bappeda II dan Ke
pala Kantor Bangdes mengad.akan Rakorda II dengan para
Kepala SDPU/Kepala Kantor dan Camat untuk nembahas memperinci program/proyek ma.suk Desa/Kelurahan tmtuk rr..a s?.ng-ma.sing Kecama.tan.

3) . Tingkat Kecama.tan

CDiskusi

UDKP ) .

a). Camat dengan dibantu oleh Kepala Urusan Bangdes

mell)er~

ci program/proyek untuk masing-masing kelurahan baik
yang bersumber dari APBN maupun APBD.
b)

0

Selanjutnya Camat menyelenggarakan diskusi UDKP untuk
a). Pembahasan dan penjabaran proyek masuk Desa/Kelurah
r

an untuk masmg-ma.sing kelurahan.
b). Penyesuaian pelaksanaan proyek-proyek tersebut

de-

ngan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarr.an

pad a

40

pada prakarsa dan .5\ow'ada.ya gotong royong masyarakat.
4). Tingkat

Kelur~

( Muker LKMD/K ) .

Lurah mengadakan rapat pelaksanaan program/proyek dengan
pengurus LKMD/K, pemuka-pernuka masyarakat, tmsur pemuda,
PKK dan perangkat Pernerintah Kelurahan tmtuk rnenentukan
dan rnemutuskan kegiatan-kegiatan dan hal-hal apa yang dilaksanakan oleh LKMD/K dalam pelaksanaan proyek.

Pelaksanaan ·peinbangunari teryasUk fungsi pengger.a.'!can (actuating).

Fuggsi penggerak~·menc~ peri~ertian rnenggerakkan,

rrernbimbing dan mengerahkan .orang-orang di dalam SWP agar rnereka••mau
dan mampu~;ib.ekerja demi tercapainya tujuan pengernbangan S\!VP.
- ....

bahwa sasaran rnenggerakkan orang-orang itu adalah rnenurnbuhkan

Jelas
kerna~

an dan rnernbuat rnereka tahu bekerja atau rnenjalankan tugas pekerjaan
baik selaku aparatur Perneririt.ah,' swasta mauptm selaku individu sesu
ai dengan rencana, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan kebijak
sanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya rnauptm yang
akan berkernbang.
Seseorang mau bekerja karena ia rnengerti dan rnenyadari

akan

alasan-alasan rnengapa ia bekerja dan rnenyadari pula akan wewenang,
kewajiban, tanggtmg jawah dan haknya dalam pelaksanaan tugas. Mereka perlu diberi motivasi, dibirnbing dan diarahkan dalam pekerjaan -

tersebut rnelalui sistim konnmikasi yang baik dan benar. Tugas rnern birnbing dan rnengarahkan i tu juga disebut tugas "leading" dan
'\iirecting" yang dilaksanakan oleh pimpinan formal dan informal.
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Jadi dalam fungsi penggerakan harus terdapat unsur-unsur : 17 )
t

1). Dorongan (motivating); yakni menggerakkan orang-orang dengan

m~

berikan motif-motif, alasan yang mendorong tumbuhnya kemauan mereka untuk bekerja dengan baik dan semangat tinggi.
2). Birnbingan atau pimpinan: (Leading); yakni mernbirnbing orang dengan
memberikan contoh-contoh/teladan yang baik.
3). Pengarahan (directing); yakni mengarahkan orang-orang dengan

m~

berikan petunjuk-petunjuk yang benar, j elas dan tegas.
Seperti halnya pada perencanaan pernbangunan maka

pelaksanaan

· pembangunan SWP pun· tidak hanya me lib atkan pihak Pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Bahkan dalam waktu-waktu mendatang, peranan

m~

syarakat diharapkan makin meningkat. Oleh karena itu selain melaksanakan pernbangtman, Pemerintah juga mela.kukan pernbinaan dan pengaturan, agar tercipta lingkungan dan iklim yang sebaik-baiknya.
Untuk menyelenggarakan tugas umurn Pemerintahan dan Pernbangun-

an seyogianyalah dipetlukan hUbungan kerja sama yang serasi, selaras
dan hannonis baik secara fungsional antara Departernen, maupun yang -

bersifat rnultifungsional, sektoral dan regional.

Atau dengan perka-

taan lain perlu adanya rnekanisrne·yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan.
D. 4. Fungsi

pengawasan/pengen~lian

pembangunan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menj ~
min bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dite.tCipkan.

'

Pen;awasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai -

17). Secara terperinci buku Manajemen Dalam Pemerintahan, Jakarta: LAN,
1982, menyebutkan aktivitas yang tercikUp dalam fUrigsi penggerakan
adalah pengorganisasian, pengisian personil, pembirnbingan, dan
pernberian motivasi (lihat hal. 47).
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pelaksanaan, serta rnengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian
yang dipandang perlu. 18)
Pengawasan secara langsung bertujuan sebagai berikut
1). rnenjamin kernantapan pelaksanaan sesuai dengan rencana,

kebijaks~

naan dan perintah.
2}. rnenertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3). rnencegah pemborosan dan penyelewengan.
4). rnenjamin teTh'tljudnya kepuasan rnasyarakat atas barang dan rnasyara
kat atas barang dan jasa yang diusulkan.
5) . rnernbina kepercayaan masyarakat terhadap kepernimpinan organisasi.
Ruang lingkup sasaran pengawasan pada dasarnya rnencakup selu-

ruh aspek pelaksanaan rencana antara lain :
1). produknya secara kualitatif dan kuantitatif.

2). sumbernya: ruang, bahan peralatan tenaga kerja dan wa.ktu.
3). prosedur dan cara-cara kerjanya.
4). kebijaksanaan-kebijaksanaan dan lain sebagainya.
Pelaksanaan pengawasan perlu rnemperhatikan beberapa prinsip
antara lain :
1). Obyektif dan rnenghasilkan fakta.

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat

rnenemuk~1 fa~

ta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang
rnempengaruhinya.

18). Buku ·Manajernen Dalam Pernerintahan, op.cit., hal. 62 s/d 69.
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2). Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan nntuk dapat mengetahui
dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan.

Pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan, yang
tercermin dalam :
a). tujuan yang ditetapkan.
b). rencana kerja yang telah ditentukan.
c). kebij aksanaan dan pedoman kerja yang

t~lah

digariskan.

d). perintah yang telah diberikan.
e). peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3). Preventif.
4). Bukan tujuan, tetapi sarana.
Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk
menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian
tujuan organisasi.
5) . Efisiensi.
Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien.
6). Apa yang salah.
Pengawasan janganlah terutama mencari siapa yang salah, tetapi
apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesa;ahan itu.
7). Membimbing dan mendidik.
Pengawasan harus bersifat mernbimbing dan mendidik, agar pelaksanaan atau pegawai meningkatkan kemampuan dan dedikasinya untuk
melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
Pengawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut :

1).
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1) •. Penetapan Standar
Standar dapat didefinisikan sebagai ukuran dari pelaksanaan yang
efektif Wltuk mencapai tujuan, ini berarti kuantifikasi daripada
faktor-faktor pelaksanaan.
2). Pengukuran pelaksanaan dan pembandingan antara yang telah dica . pai dengan yang harus dicapai.
Pengukuran pelaksanaan berarti meneliti hasil yang nyata dapat
dicapai Wltuk menilai berhasil tidaknya kegiatan hasil yang nyata-nyata dapat dicapai itu harus dibandingkan dengan apa yang

s~

harusnya dicapai seperti telah ditetapkan ukuran-ukurannya dalam
standar.
3)

<

Melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian.
Tindakan perbaikan Wltuk meniadakan hambatan-hambatan bagi terca
painya tujuan adalah dasar alasan mengapa dilakukan pengawasan mengambil tindakan perbai.kan haruslah dipandang sebagai kegiatan
manajemen yang positif.

B A B - III
PEMBAHASAN:
USAHA PENINGKATAN KOORDINASI DAN MEKANISME TUGAS

A. Tujuan Koordinasi dalam S .W .P.
Pembangtman ne:nerlukan suatu keputusan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang/tmit yang mernegang otoritas.

Kebijaksanaan yang dihasilkan haiuslah didasarkan atas keim.lfa

katan antar pemegang otoritas tersebut.
Berdasarkan kebijaksana.an i tulah disustm suatu perencanaan,
laksana.an dan pengawasan kegiatan pembangtma.n.

p~

Dalam proses penyusu-

.nan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan .tersebut terli . bat berbagai sektor, disiplin, pribadi yang membawa warna masing-ma sing sebagai bahan masukan rmtuk proses pembangunan.

Warna apa pun

yang dibawa oleh penyelenggara pembangunan, selalu tida.k boleh menyim
pang dari sasaran utama. pembangunan tersebut yang sudah disepakati
bersama.
Sebagai ilustrasi tentang perlrmya koordinasi dalam satu SWP
rnaka dalam hal satu SWP yang meliputi beberapa v·.'ilayah propinsi akan
terdapat instansi-instansi adrninistratip maupun instansi sektoral yang
memprmyai wewenang-wewenang peni:>angunan untuk meim.ltuskan kebijaksanaan
perencanaan mauprm pelaksanaan pembangunan di \\rilayahnya, yang sering
tidak sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan S\\'P secara keseluruhan.
Oleh sebab i tu dirasakan diperlukan koordinasi antara instansi -instan
si yang berwenang tersebut.
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Fungsi koordinasi dalam nmtajenen adalah tmtuk menjaga suatu
kerjasana yang serasi dalam pencapaian tujuan.

Seperti yang dikata-

kan oleh John D. Millet, ''The process of management supervision involves more than checking upon. the results of operation.

In invol-

ves equally, or perhaps especially, the careful oversight of relati
onships among operating tmits to ensure harmonious collaboration.
It is this phase of supervision which we may properly term "coordination" l)
Dengan melaksanakan fnngsi koordinasi seperti yang didefinisi
kan oleh Millet tersebut diatas rnaka seluruh aktifitas yang diperlukan dalam suatu organisasi dari skala besar, menengah a tau kecil akan

benar-benar terarah dan terintegrasi dalam pencapaian sasaran.
Organisasi sebagai suatu total sistem nempunyai -:suatu sasaran
utama. yang harus dicapai.

Dalam pencapaian sasaran tersebut terlibat

beberapa tm.SUr-unsur atauptm. unit-unit pelaksana yang saling berinteg
rasi satu sama lainnya dalam usaha pencapaian sasaran utama tad.i.
Tiap sub unit/sub sistem tersebut melaksanakan kegiatan masing-ma.sing
dalam usaha pencapaian sasaran sub uni tnya.
Dalam rangka menjaga keserasian dari nnit-unit tersebut diperlukan kegiatan koordinasi.

Tidak mungkin sasaran utama tercapai bila

suatu tmit bekerja tanpa memperhatikan partisipasi unit lain.

1) John D. Millet, Management in the Public Service, (New York
-:Me. Graw Hill Book Company Inc., 1954), hal. 114.
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Keterbelakangan suatu nnit melaksanakan tugasnya akan mempengaruhi pencapaian sasaran utama .tersebut diatas.
Terdapat tiga macam koordinasi yang perlu diperhatikan · 2)
a. Koordinasi vertikal, yalari koordinasi oleh atasan terhadap
bawahannya.
b. Koordinasi fungsional horizontal, yakni koordinasi antar
nnit-unit dalam penyelenggaraan tugas rnasing-masing.
c. Koordinasi fungsional diagonal, oleh instansi yang lebih
tinggi yang mernpunyai tanggung-jawab fungsional atas suatu
bidang tertentu, tapi tanggung-jawab pelaksanaan (accmmtability) ada pada unit lain yang bukan bawahannya.
Dalam suatu SWP, koordinasi perlu dilaksanakan baik koordinasi antar sektor maupun koordinasi antar region, karena dalam satu SWP, penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh berbagai sektor
dan region.

Peranan koordinasi sangat penting untuk menghindari tim

bulnya kesirnpang-siuran penyelenggaraan pembangunan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
B. Unsur-t.msUr yang akan dikoordinasikan.
Ditinjau dari fungsi-:fungsi administrasi, maka fungsi yang
utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan.

Ftmgsi-fungsi tersebut diperlukan untuk mencapai tu

juan yang telah disepakati bersama dengan effektif, effisien dan rasional.

2) Manajerren dalam Pemerintahan, Jakarta

LA.N, 1982, hal. 58.
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Effektif dalam pengertian bahwa apa yang dicita-citakan terwujud, dan
effisien dirnaksudkan bahwa dalam merealisir cita-cita tersebut memper
gtmakan surnber daya ma.nusia, uang, peralatan dan bahan serta waktu

hemat mmgkin.

s~

Rasional berarti bahwa kegiatan-kegiatan apapun yang

diperlukan selalu memakai pertimbangan-pertimban gan menurut akan se hat dan menuju kepada suatu sasaran yang disepakati bersama.
Rencana yang disusrm haruslah rencana yang dapat dilaksanakan
dengan baik.

Agar suatu rencana tidak merupakan suatu ''window dress-

ing" seperti yang dikernukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo M.A., perlu
diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut : 3)
1). Rencana perlu mendapat dukungan dari elite politjk.
2). Perlu adanya stabilitas politik.
3) . Rencana harus dapat dilaksanakan secara telmis.
4~

. Pelaksanaan rencana tergantung kepada kapasi tas administrasi yang
ada.

Pelaksanaan'rencana yang disusun berdasarkan kriteria tersebut secara
potensial dapat terwujud secara efektif dan efisien.
Dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) , pembangunan dilalcsanakan melalui sektor-sektor, yang tujuan disusun atas landasan
yang sering berbeda.

Ada tujuan yang didasarkan pada pertimbangan -

politik, sosial, ekonomi, budaya, teknik,

da~ sebagain)~.

3) . Bintoro Tj okroami.dj oj o, Perencanaan Pembangtman, Jakarta
Gunrmg Agung, 1982, hal.159.
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Agar terdapat kesatuan pendapat dalarn penyelenggaraan pemhangunan SWP tersebut, maka perlu disepakati untuk mernpergunakan landasan yang sama dalarn penentuan tujuan perribangunan, yakni dengan me
nekankan landasan teknis.

Dengan

land~san

teknis tersebut, maka tu

juan perribangunan SWP akan mewujudkan
a. Kesei.mbangan antar daerahb. Mernperkokoh kesatuan ekonomi nasional.
c.

J'.~ningkatkan

ke:marnpuan turnbu.l-} secara nasional, karena pembangtman

diselenggarak~

pada azas pemeliharaan efisiensi.

Berdasarkan premise diatas, maka unsur-unsur yang akan dikoor
dinasikan dalam SWP adalah unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan-kegiatan sektoral dan regional yang meliputi aspek kehidupan dalarn SWP tersebut.

Hal ini penting karena didalarn

-

suatu SWP bisa terdapat daerah-daerah (dalarn pengertian administrasi
- pemerintahan) lain, baik seluruh bagian daerah tersebut maupun bagian atau bagian-bagian dari suatu daerah.

Disamping itu, kegiatan-ke

giatan yang dilaksanakan dalarn suatu Sl'JP direncanakan dan dilaksanakan oleh unit-unit yang secara organisatoris pemerintahan berbeda-b_:::
da satu sama lainnya.

Disamping melaksanakan oleh unit vertikal da-

ri suatu Departemen tertentu juga dilaksanakan oleh daerah.
Pembangunan tidak akan tercapai sasarannya dengan pengertian
kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai bila masing-masing instansi
I

tidak melaksanakan kegia tan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
secara serasi.

c. . ............ .
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C· Hambatan-hambatan koordinasi.

Seperti telah dike:mukakan sebell.mmya, SWP tidak sarna dengan
daerah.

Satu S\\TP dapat menca'kLip beberapa propinsi baik keseluruhan

propinsi itu mauptm bagian atau bagian-bagian dari suatu propinsi.
Pada tiap propinsi Departemen atau Direktorat Jenderal mempunyai

be~

tuk wilayah yang· mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan pelaksa-

naan yang menjadi tanggung jawab Departemen di propinsi itu.
Dengan demikian tiap

kantor wilayah diberi wewenang tmtuk melaksana

kan tugas Departemen disuatu propinsi.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas akan timbul beberapa harnbatan dalam suatu kegiatan koordinasi dalam suatu SWP, yalmi :
a. Secara geogrhapis luas SWP tidak sama de:ngan luas daerah menurut
pandangan administrasi pemerint"a.han.

Karena itu suatu SWP secara

juridis formal tidak mempunyannwewenang untuk mengatur propinsipropinsi a tau bagian propinsi lain, terutarna pembangunan yang -dilaksanakan oleh pemerintah daerah walaupun dalam bidang yang sama.
b. Pembangunan disuatu S\'VP dilaksanakan

oleh daerah unit-rmit ver-

tikal Departemen dan ·oleh masyarakat setempat.

fv'..asing-masing kom

ponen pelaksana pembangunan tersebut mernpunyai wewenang tertentu
yang didelegasikan oleh unit yang berbeda.

Keadaan ini menyuli!_

·· kan pelaksanaan koordinasi di daerah.
c. Belrnn ada kesepakatan mengenai pengertian S\\TP oleh sernua pihak
yang melaksanakan pembangtman.

Ketidaksa tuan pengertian mengenai

SWP dapat rnenimbulkan iktikad yang kurang serasi.

Apal agi
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Apalagi pengertian S\\'P belum dituangkan dalam suatu produk

legi~

latif yang merupakan jaminan nntuk kelancaran pelaksanaan koordi
nasi.

Atau suatu proses "trade offs" yakni suatu proses yang

-

menganggap ke1.mt1.mgan bagi suatu sektor tapi merugikan sektor la
innya.

d. Kepala Daerah adalah administrat or tinggal di daerahnya.

Karena

satu S\\'P akan berada dibawah beberapa administrat or yang wewenang
pengaturan daerahnya tidak dapat menjangkau daerah lain ..
D. Lembaga Koordinator dalam SWP.

Satu Satuan Wilayah Pengembangan menerobos masuk ke dalam daerah, dalam pengertian administras i pemerintaha n.

Satu S\\TP dapat me

liputi seluruh bagian-bagi an daerah propinsi dan dapat pula mencakup
sebagian a tau bagian-bagi an dari daerah tersebut.
Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.44 tah1.m 1974 tentang PokokPokok Organisasi Departemen menyatakan bahwa Tugas Pokok Departemen
adalah menyelengga rakan sebagian tugas unum pemerintaha n dan peniba ngtman.

Untuk menyelengga rakan tugas-tugas tersebut Departemen rne-

nyelenggara kan fungsi kegiatan perumusan kebijaksana an pelaksanaan
dan kebijaksana an teknis, peniberian bimbingan dan pernbinaan serta

-

pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksana an urnum yang ditetapkan
oleh Presiden dan berdasarkan peraturan permdang-1.mdangan yang berlaku.
Dalam rnenyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut diatas Depar
temen membentuk Kantor Wilayah Departernen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
Kantor

.................
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Kantor Wilayah
hun 1974,

tersebut~

sesuai dengan Keputusan Presiden No. 44 ta-

menyelenggarak~

kegiatan pelaksanaan yang rnenjadi tang -

gung jawab Departemen di Propinsi.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata bah\.\'a didalam suatu S\'JP terdapat unsur-unsur pelaksana pernbangt.man sebagai
berikut :
a. Unit vertikal dan Direktorat Jenderal tiap Departemen yang pelak
naannya dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah masing-masing Departemen tersebut.
b. Satu a tau beberapa daerah yang termasuk dalam satu SWP.
Seluruh usaha dari unsur-nnsur tersebut diatas tentu saja

me~

pliDyai satu tujuan yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuh
nya.
Dengan dasar sasaran yang itulah perlu kiranya seTin.la tm.it pepelaksana pernbangtm.an dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga sasar
an dapat .dicapai secara efektif.;. efisien dan rasional.
Dalam hal luasan suatu SWP sama dengan luasan Daerah (Propinsi), masalah koordinasi tidak akap menjadi sulit, karena sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin
tahan di Daerah, Kepala Wilayah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-ins tansi vertikal dengan dinas-dinas ·Daerah, baik dalam perencanaan

ma~

ptm. dalam pelaksanaan untuk mencapai da'F guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya.

Seperti
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Seperti di kemukakan di atas,
rah~

S~IP

ti dak i denti k de_ngan dae-

dan karena itu masalah koordinasi akan rnenjadi lebih su1it.

01:::·, sebab itu koordinasi dalam satu SWP hendaknya dise1enggarakan

o1 eh satu unit yang wewenangnya dapat rnenjangkau 1uasan daerah yang
1ebih dari daerah da1arn pengertian adrninistrasi Pemerintahan.
E. PENINGKATAN PELAKSANAAN KOORDINASI

Sebagaimana diketahui., di tiap Propinsi terdapat Badan
Perencanaan Pernbangunan Daerah (BAPPEDA) yan·g berfungsi membantu Gubernur Kepa1a Daerah da1arn menentukan kebijaksanaan di da1am perencanaan Pernbangunan Daerah serta peni1aian atas pe1aksanaan.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, sa1ah
satu tugas BAPPEDA ada1ah rnelaksanakan koordinasi perencanaan di anta-

ra dinas-dinas daerah, instansi-instansi vertikal dan daerah-daerah
tingkat II yang berada dalam lingkungan propinsi yang bersangkutan.
Sedangkan sesuai dengan Keputusan Presiden R.I .. Nomor 20

,
Tahun 1981,

koordi nasi pengenda 1ian dan pengawas an pernbangunan di l akukan o1eh Team
Koordinasi Pengenda1ian dan Pengawasan Pembangunan di daerah.
Seperti te1ah dikernukakan sebelumnya pembangunan di daerah
dilaksanakan o1eh sektor-sektor, dan

~inas-dinas

daerah dan masyarakat.

Kepa1a wilayah yang merupakan Penguasa tungga1 di bidang Pemerintahan da1am wilayahnya mengkoordinasikan pembangunan di wilayahnya.
Seperti tertera di dalam pasa1 81 Undang-Undang No. 5 tahun 1974, salah
satu dari tugas Kepala Wilayah adalah menyelenggarakan koordinasi atas
kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antar instansi-instansi
vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam
pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

·

Denga~· -~~~~~

•......
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Dengan menekankan pedoman usaha-usaha merealisasikan koordinasi sebagaimana menurut Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa, maka dalam
penyustman rencana tmtuk mencapa:i integrasi dalam pennasalahan harus
lah diusahakan agar rencana-rencana yang disustm oleh tiap sektor
lam

~\~

~

secara informatip hendaklah dikomunikasikan satu salam lain.

Disamping itu, program-program operasional harus bersama-sama diba -

has agar terdapat sinkronisasi dalam ketatalaksanaan.
F .. Limitasi terhadap Koordinasi.
1

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-Dinas daerah berada sepenuhnya di bawa.h dan bertanggtmg jawab kepada Kepala Daerah.

Ini adalah

perwujudan dari tujuan pemberian Otonom Daerah, untuk menu.mgkinkan
daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus n.nnah tangganya sendi
ri tmtuk rneningkatkan daya guna dan hasil gtma penyelenggaraan peme=
rintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan
peiiDangtman.
Mengenai limi tasi dalam kai tan koordinasi antar sektor dan Re
gional merupakan salah satu masukan manajemen.

Didalam pengertian -

positif, limitasi diusahakan tmtuk memberikan kepastian dalam hal k:ri
teria, dimensia dan besarannya sehingga didapatkan keandalam dalam
hal jalannya pekerjaan mauptm produk utama yang. dihasilkan.

Kepastian dalam hal kriteria, dimensi dan besaran, dituangkan ke dalam bentuk ketentuan standar, kemajuan-kemajuan yang dingin dicapai,
diusahakan rnelalui langkah perbaikan pada ketentuan standarnya.

Persoal an
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Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana membahas limi tasi
yang dihadapi dapat ditempuh dalam kegiatan memmjang koordinasi dan mekanismenya dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).
Adanya Dinas-dinas Daerah maupnn instansi-instan si vertikal yang melakukan kegiatan-kegia tan, pengkoordinasi an dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah ka.rena kedudukannya.

Dalam penj elasan urm.nn

Undan~

-undang No.5 tahun 1974 angka 5 huruf b, dinyatakan bah,.,a Gubernur
Kepala Daerah adalah Penguasa tunggal di Daerah dalam arti kata Kepa
la Daerah sekaligus merangkap sebagai Kepala Wilayah sekaligus se laku :

a. Administrator Pemerintahan.
b. Administrator Pembangnnan.
·- c. Administrator Kemasyrakatan.
· G. Peranan Rencana Pengembangan Wilayah dalam Pemantapan Mekanisme Tugas .

.

Pada bab terdahulu telah dijelaskan arti dan pentingnya

~~,

sedangkan pada bagian terakhir bab ini diuraikan mengenai pemantapan
mekanisme tugas dalam SWP.

Pengembangan Wilayah dapa t diartikan

.
gai ''tindakan mengembangkan wilayah".

seb~

Tujuan pokok mengembangkan wi-

layah adalah nntuk lebih mensejahteraka n masyarakat, yang dapat dinya
takan dalam bentuk tingkat kemudahan dalam memperoleh kebutuhan hidup
(jasa dan ·barang) dan kegiatan usaha, sehingga taraf kehidupan masyara
kat juga bisa ditingkatkan.
Berbagai usaha pembangnnan pada dasarnya mempunya:L ·.tugas pokok
yang sama, yakni memperbaiki kehidupan rnasyarakat.

Akan tetapi pende-

ka_tan yang dipakai berbeda-beda.

Pengembangan
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Pengembangan Wilayah, sebagai salah satu pendekatan, merupakan suatu
usaha pembangtman dengan memasukkan disipl:in tata ruang kedalamnya.
Disiplin tata ruang dapat diartikan suatu usaha optimasi dalam
:faatan wilayah.

Sebagai produk

Pengembangan Wilayah.

a\~'al

pe~

dari usaha :ini adalah Rencana -

Rencana ini sifatnya menyeluruh, meliputi ber

bagai segi kehidupan manusia dan koord:inasi.

Dengan demikian Renca-

na Pengembangan Wilayah berfungsi sebagai pola pembangunan bagi sektor-sektor.

Setiap kegiatan pembangnnan pada pr:insipnya seharusnya

berpegang pada rencana

~ersebut.

Tujuan pembangnnan dapat dibedakan atas tahap makro dan mikro
dalam perencanaan pengembangan wilayah.

Mas:ing-masing tahap memerlu-

kan pengamatan atas wilayah yang berbeda pula, disamp:ing adanya per-

bedaan dalam t:ingkatan detail perencanaannya.
Pada tahap mikro, pengamatan ditujukan pada tmsur-unsur mikro
wilayah beserta hubtmgan interdependensinya seperti, unsur alam, pen· . duduk, kegiatan usaha dan prasarana.

Pada tahap ini luas wilayah di

pergtmakan batas wilayah administratif, wilayah aliran sungai atau wilayah lainnya.

Yang penting adalah batas wilayah yang sesuai dengan

batas kemampuan management dalam perencanaan produk yang dihasilkan
yakni berupa rencana mikro pengembangan wilayah yang dapat diidentikkan dengan rencana phisik pengembangan wilayah serta pelaksanaan pe ngawasannya.
Pada tahap makro pengamatan di tujukan pada \vilayah sebagai keseluruhan wujudnya.

Pada tahap ini ,,rilayah tampil sebagai suatu "sa-

tuan" dan dinama.kan satuan v.rilayah pengembangan.

·sanyaknya
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Banya.Jmya Satuan Wilayah Pengenbangan, dengan tingkat_ perkembangan
masing-masing, dan penyebarannya pada wilayah nasional, memberikan
gambaran ten tang apa yang ki ta sebut Struktur Pengembangan Wilayah
'fingkat Nasional.
Hubungan antara kedua tahap tersebut adalah :
a.

Seti~p

wilayah rnerupakan bagian dari suatu atau lebih dari satu

satuan

wila)~

pengembangan.

b. Perkernbangan setiap wilayah dikendal ikan oleh sua tu "satuan mekanisme pengembangan" yang berlaku pada satu Satuan Wilayah Pengembangan yang menguasainya.
c. Setiap wilayah memiliki tingkatan, dalam hal besarnya kesempatan
rmtuk berkembang, sesuai dengan kedudukan hirarkinya di dalam satuan wilayah pengembangan yang menguasainya.

Perencanaan, baik berupa top-down maupun bottom-up, oleh setiap

sektor-sel~or

hendaklah selalu memperhatikan kontribusinya ter

hadap tercapainya sasaran-sasaran yang diinginkan dalam Rencana Pengembangan Wilayah SWP yang bersangl'Utan.

Dengan demikian, adanya

Rencana Pengembangan Wilayah pada tiap SWP berftmgsi sebagai suatu
alat "screening" proyek-proyek pembangt.man, sesuai dengan ttmtutan
optimalisasi surnber daya.
Pada akhirnya dapat disimpulkan dalam pembahasan ini, bah\\ra
usaha peningkatan koordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangtman sekaligus berarti pemantapaq berlangsungnya mekanisme tugas pembangrman di SWP yang bersanglmtan.

BA B

N

KESINPULAN DAN SARAN

A. K E S I M P U L A N
1. Banyak teori, banyak strategi, dan banyak instansi yang merencana

kan dan melaksanakan Pengembangan Wilayah.

Persada Ibu Pertilvi Indonesia.

Obyeknya hanya satu :

Tujuannya satu : Mensejahterakan

kehidupan bangsa/rak;rat Indonesia.
2. Perencanaan Pengembangan Wilayah saat ini bukan lagi monopoli para ahli perancang dan instansi-instansi sektoral

saja~

melainkan

telah rnenjadi tugas pemikiran antar sektor dan antar region.
Oleh sebab itu diperlukan usaha koordinasi pengernbangan

~~layah

-

yang bersangl'Utan.
3. Kiranya perlu diakhiri adanya perdebatan yang tidak henti-henti -- nya tentang batas wilayah pengernbangan, melalui identifikasi pe
ngertian wilayah yang dapat disepakati bersarna.

Dalarn hal ini

sangat perlu adanya koordinator yang ampuh dan mantap untuk bisa
-rnendapatkan kesepakatan-kesepakat an yang dikaitkan dengan tujuan
tersebut.
4. Kesepakatan tujuan Pengernbangan l\'ilayah seyogyanya di ternpatkan
pada tingkat kepentingan yang tinggi, agar konflik antara tujuantujuan partial yang menyangl'Ut sektor-sektor yang terdapat pada
satuan wilayah pengembangan dapa t tercapai.

-s.

Bahwa·

59

50 Bahl\a tujuan Pengernbangan Wilayah adalah :

a. f\le\\ujud.kan kese:imbangan antar daerah dalam hal tingkat

pert~

buhannya.
b. f\1emperkokoh kesatuan ekonomi nasional.
c. J\1emelihara efisiensi perturnbuhan nasional.
bo Perlu adanya usaha koordinasi yang rnengintegrasikan masalah peren-

canaan, dan rnengsinkronkan program-program operasional sektoral,
menuju pengernbangan wilayah yang terpadu.

Hal tersebut sangat di-

perlukan karena pendekatan "terpadu" merupakan konsekwensi logis
dari pengal'Uan. atas kenyataan, bah-w-a proses-proses dalam kehidupan
merupakan lLD1Ipulan proses yang saling bertautan.

Apabila ada mas!::

kan dengan lcriteria terpadu l1.1rang mendapatkan pengamatan, rnaka itu
berarti kurang

lengkapn}~

faktor-faktor penentu, sehtnggaaakan ber-

akibat mengurangi efektivitas usaha-usaha pengendalian atas jalannya proses yang bersangl1.1tan.
7. Dalam rangka mewujud.kan tujuan ini, rnasalah koordinasi baik vertikal, horizontal, maupun diagonal, perlu ditingkatkan agar semua unsur yang terlibat dalam sasaran pembangunan dapat melaksanakan
tugasnya dengan serasi dan seimbang, sehingga cita-cita untuk men
sejahterakan rras:-arakat dapat terwujud.
8o Koordinasi akan dapat dilaksanakan secara efikasi bila tugas dan

prosedur setiap pelaksana pembangunan digariskan dengan jelas,
atau dengan kata 1lain terdapat mekanisme tugas yang baik.

B.

. .............. .
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13. S A R A N
1. Perlu diusahakan _agar terdapat satu

p~ngertian

rnengenai SWP se-

hingga unsur-unsur yang terlibat dalarn setiap SWP rnempunyai landasan dan pengerti an ya_ng sarna "liengan rnendi skus ikannya dengan
BAPPENAS dan instar1si-instansi yang terlibat.
f.,

Perlu disusun Rencana Pengembangan Wilayah yang meliputi SWP-SWP
yang rnernbentuk Struktur Pengernhangan Wi 1 ayah Tingkat Nas·i on a1 .
Rencana Pengernbangan Wilayah ini harus diketahui secara rneluas
pada instansi-instansi sektoral dengan mernanfaatkan jalur-jalur
kornunikasi baik jalur formal rnaupun non-formal.

3. Karena pembangunan dilaksanakan oleh berbagai instansi, maka
perlu dibentuk satu unit perencanaan yang daerah yurisdiksi
meliputi daerah-daerah di luar pengertian administrasi pemerintahan.
4. Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efisien dan untuk
menghilangkan unsur-unsur negatif dari pengertian koordinasi,
maka perlu digariskan dengan jelas wewenang administratif (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) untuk setiap satuan
kerja yang terlibat serta jelas pula tata urutan kerjanya.
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