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STRATEGI PEMBANGUNAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN 

A. Kepemimpinan  

Pemimpin adalah orang yang diserahi amanat oleh rakyat atau anggota masyarakat untuk 

mengatur, menata, merencanakan, membuat program kerja, menunjuk orang, dan mengawasi 

kinerja dalam rangka melaksanakan seluruh program tersebut menuju tujuan yang telah disepakati 

bersama dalam konsep perencanaan. Dengan demikian kepemimpinan sangat sejalan dengan 

konsepsi manajeman.  

Istilah manajemen sering kita dengar. Bahkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, kata 

manajemen sering kita gunakan. Pernahkah Anda menyaksikan pertandingan sepakbola? 

Pertandingan tersebut melibatkan dua buah tim yang berlawanan namun mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu memasukkan gol yang lebih banyak ke gawang lawan. Keberhasilan satu tim untuk 

mencetak gol ke gawang lawan tidak lepas dari sebuah manajemen. Tim tersebut dikelola dengan 

baik oleh manajer sepak bola. 

Jadi, apakah manajemen itu?  Secara umum, istilah manajemen mengandung tiga 

pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai proses; kedua,  manajemen sebagai kolektivitas dari 

orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. 

Namun demikian, secara umum manajemen diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian 

tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Untuk 

melakukan serangkaian tindakan tersebut maka dapat diidentifikasikan fungsi-fungsi yang berbeda 

yang akan ditugaskan kepada pejabat-pejabat (manajer) tertentu secara tertib.  

Manajemen menggerakkan segenap sumber daya organisasi sedemikian rupa secara 

harmonis dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itu manajemen mengisyaratkan adanya unsur 

kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia, dan manusianya itu sendiri. 

Pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen berbeda-beda, namun dari 

beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya manajemen itu terdiri dari 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Terry). 

Manajemen sebagai pelaksana kegiatan manusia muncul bersamaan dengan peradaban 

manusia. Namun demikian, manajemen sebagai kajian ilmu mulai dibahas sejak abad ke-19, yaitu 

sejak Henry F. Fayol mengembangkan prinsip umum administrasi dalam pelaksanaan manajemen 

ilmiah. Sejak itu manajemen menjadi ilmu yang paling dinamis dan para ilmuwan yang bergerak 

dalam bidang manajemen sangat produktif. 

 

B. Perencanaan  

Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Newman 

memberikan batasan planning is  deciding in advance what is to be done. Artinya, perencanaan 

adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Bagaimanakah suatu rencana 

dikatakan baik? Perencanaan yang baik memuat unsur-unsur pertanyaan seperti what, why, where, 

when, who, dan  how, yang biasa disebut dengan “kunci 5W dan 1H. 
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a. What, apakah yang harus Anda kerjakan? 

b. Why, mengapa Anda ingin sukses dalam memimpin? 

c. Where, di mana Anda akan melakukan proses memimpin? 

d. When, kapankah Anda akan memulai memimpin? 

e. Who, siapakah yang akan mengerjakan hal-hal yang terkait dalam proses kepemimpinan? 

f. How, bagaimanakah cara membuat perencanaan, menggerakan orang, dan menilai hasil 

kinerja? 

Perencanaan dan Pengorganisasian Organisasi Pemerintah   

Planning dan organizing merupakan sebagian dari fungsi-fungsi manajemen di mana 

planning merupakan awal proses manajemen yaitu dengan menyiapkan secara teratur dari setiap 

usaha untuk mencapai tujuan, sedangkan organizing merupakan fungsi manajemen yang 

merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Jadi dalam hal ini 

organisasi merupakan alat administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

planning. 

Penggerakan dan Pengawasan Organisasi Pemerintahan   

Actuating dan controlling merupakan fungsi dari manajemen lainnya di samping planning 

dan organizing. Actuating adalah fungsi manajemen yang erat hubungannya dengan unsur manusia. 

Yang penting diketahui dari fungsi actuating ini adalah pemberian motivasi kepada orang-orang 

yang merupakan anggota organisasi. Di samping itu dalam kegiatan actuating, seorang pimpinan 

harus dapat membuat sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu para anggota 

organisasi. Dengan demikian, maka pimpinan harus mengetahui dan memenuhi keinginan pekerja-

pekerja secara individual di samping tujuan organisasi. 

Sedangkan fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang di dalamnya terkandung 

kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pekerjaan/kegiatan sesuai dengan rencana atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Penting diketahui bahwa pengawasan sangat erat hubungannya 

dengan fungsi perencanaan yaitu dengan adanya pengawasan maka kegiatan yang telah mendapat 

perbaikan dan penyempurnaan ini akan menjadi feed back bagi perencanaan berikutnya. 

 

C. Pemberdayaan  

Manajemen kinerja (performance management) adalah suatu upaya untuk memperoleh dan 

meningkatkan hasil terbaik dari tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kelompok dan 

individu-individu melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka atau tujuan-

tujuan terencana, standar dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi yang disetujui 

bersama. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh dan menjamah semua elemen, unsur atau input 

yang harus didayagunakan oleh organisasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Dengan kata lain, manajemen kinerja berhubungan dengan perencanaan strategis, anggaran 
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keuangan pengembangan pegawai, dan program peningkatan kualitas. Manajemen kinerja 

memberi dasar bagi pengelolaan pegawai secara efektif dan memberi layanan bermutu bagi 

customer dan atau pengguna sebab semua orang bekerja dalam kapasitas penuh serta bergerak ke 

arah yang sama. 

Untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal, salah satu indikatornya akan dipengaruhi 

oleh sikap dan perilaku manajemen eksekutif. Sepak terjang manajemen eksekutif aktivitasnya akan 

berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, maka manajemen eksekutif harus mampu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan lingkungan yang senantiasa selalu 

berubah. Manajemen eksekutif dalam melaksanakan aktivitas dan fungsinya senantiasa 

berkoordinasi dengan lainnya, tidak berdiri sendiri apalagi sampai lepas satu sama lainnya, akan 

tetapi saling berkaitan.  

Merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan adalah tindakan 

simultan dan saling berhubungan, yang akan membawa pada peningkatan hasil kinerja. Intensitas 

penerapan sikap dan perilaku yang bermutu merupakan filosofi untuk mengubah paradigma 

manajemen eksekutif lama yaitu dari sikap dan perilaku yang dilayani, menjadi manajemen 

eksekutif yang melayani publik secara bermutu (prima). Terlihat bahwa faktor manusia menjadi 

kunci utama. Ini sejalan dengan model pembangunan yang menggunakan strategi People Centered 

Development (PCD) yang memandang publik sebagai pusat pembangunan, di mana pemerintah dan 

sistem manajemennya berperan sebagai fasilitator.   

 

D. Kesimpulan  

1. Kepemimpinan dapat diartikan dengan manajemen. Manajemen menggerakkan segenap 

sumber daya organisasi sedemikian rupa secara harmonis dalam mencapai tujuan organisasi. 

Karena itu manajemen mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, 

hubungan antarmanusia, dan manusianya itu sendiri. 

2. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Bagaimanakah suatu 

rencana dikatakan baik? Perencanaan yang baik memuat unsur-unsur pertanyaan seperti what, 

why, where, when, who, dan  how, yang biasa disebut dengan “kunci 5W dan 1H”. 

3. Untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal, salah satu indikatornya akan dipengaruhi oleh 

sikap dan perilaku manajemen eksekutif. Sepak terjang manajemen eksekutif aktivitasnya akan 

berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, maka manajemen eksekutif harus mampu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan lingkungan yang senantiasa 

selalu berubah. Manajemen eksekutif dalam melaksanakan aktivitas dan fungsinya senantiasa 

berkoordinasi dengan lainnya, tidak berdiri sendiri apalagi sampai lepas satu sama lainnya, akan 

tetapi saling berkaitan. 

 

E. Penutup  

Makalah ini diharapkan memberikan solusi pemikiran bagi para penyelenggara pemerintahan. 

Mengingat masih banyak kinerja para penyelenggara pemerintahan yang kurang efektif dan efisien 
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dalam memanfaat waktu kerjanya. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pihak pemimpin 

pada suatu organisasi yang kurang mampu mendisiplinkan bawahannya.  

Dengan adanya perubahan jam kerja yang diberlakukan pemerintah selama 5 tahun terakhir ini, 

diharapkan kinerja para penyelenggara negera lebih efektif dan dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab, disiplin, dan pengabdian.  


