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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) berperan penting dalam 

mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, 

skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan 

dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor 

pembangunan.  Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju 

terlebih dulu melakukan kegiatan kajian dan litbang sebelum merumuskan, membuat, dan 

menetapkan suatu tindakan (policy).  

Sayangnya, di Indonesia, kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan 

sebagai lembaga think thank dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun Litbang 

berperan untuk menghasilkan berbagai kajian dan penelitian, namun konsep, model dan 

pilihan kebijakan yang dihasilkan kurang dan bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar 

dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran 

litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan 

langkah yang diambil oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tanpa melalui  

kajian dan litbang (research based policy). 

Terdapat beberapa alasan penting mengapa litbang memiliki posisi dan peran 

penting saat ini. Pertama alasan normatif, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pasal 209 dan 219 mengamanatkan pembentukan badan daerah untuk 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, 

keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 

373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya Pasal 388 menyebutkan peran litbang 

dalam penilaian inovasi daerah. Namun hingga saat ini, peraturan pelaksanaan 

pembentukan organisasi perangkat daerah yaitu PP No 41 Tahun 2007  sedang dalam 

proses revisi, sehingga dasar pembentukan Lembaga Litbang mengacu pada UU No 23 

Tahun 2014.  

Kedua, alasan teoritikal yang dikaitkan dengan peran R and D  (litbang) dalam 

konsep manajemen strategis yaitu peran litbang dalam melakukan skanning lingkungan 

internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi 

kebijakan (formulating policy) dan fungsi kontrol (Controlling). Dalam konteks 

manajemen pembangunan nasional dan daerah, litbang berperan menghasilkan berbagai 

proxy, model dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di 

Pusat dan Daerah untuk perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan dan 

pengawasan pembangunan. 

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai masalah dan hambatan dalam 

membangun lembaga litbang yang kuat di Indonesia. Pertama, terbatasnya sumberdaya 

manusia peneliti, rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di Indonesia tergolong 

kecil, hanya 4,7 per 10 ribu penduduk sementara  di Malaysia 18 peneliti per 10 ribu 

penduduk dan di negara-negara maju mencapai 80 peneliti per 10 ribu penduduk. Jumlah 

peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan Litbang, 

misalnya di Kemendagri hanya sebanyak 285 peneliti yang tersebar di pusat dan daerah 

(www lipi go.id). Selain itu Indonesia rendah dalam publikasi hasil litbang, dilihat dari 

jumlah publikasi peneliti Indonesia di jurnal-jurnal internasional hanya 522 paper, jauh di 

bawah Singapura 5781 paper, Thailand 2397 paper dan Malaysia 1483 paper (Widodo, 

2012). 
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Kedua, dukungan anggaran untuk aktifitas litbang di Indonesia tergolong rendah. 

Indonesia berada terendah nomor 3 di dunia setelah Nikaragua dan Zambya. Pada periode 

2004-2005 anggaran litbang hanya sebesar 0,05% dari Produk Domestik Bruto menjadi 

0,09% dari PDB di 2012. Dukungan anggaran litbang sangat kecil jika dibandingkan 

dengan negara Asean seperti Singapura yaitu sebesar 2,6% dari PDB dan Malaysia 0,8% 

dari PDB. Sedangkan Jepang dan Korea masing-masing mencapai 3,4% dan 3,6% dari 

PDB. Ketersediaan dana riset juga  rendah dan dalam tiga tahun terakhir mengalami 

penurunan. Pada Tahun 2011 dana riset berjumlah 435 miliar turun menjadi  453 miliar di 

tahun 2010, padahal dua tahun sebelumnya (2009) dana riset justru berada pada angka 1, 2 

Triliun. Struktur pembiayaan penelitian demikian tidak realistis untuk pembiayaan bahan, 

peralatan dan gaji bahkan cenderung terkesan bantuan kepada peneliti (Widodo, 2012). 

Anggaran perjalanan dinas litbang  dapat dipangkas dan digunakan untuk kegiatan lain 

yang dianggap lebih prioritas, karena kegiatan litbang kerap dianggap sebagai pelengkap 

program. Anggaran perjalanan yang diterima peneliti untuk membiayai penelitian di 

lapangan seringkali tidak mencukupi sehingga pengumpulan data seringkali dilakukan 

secara singkat (beberapa hari),  akibatnya data yang diperoleh sering seadanya dan tidak 

lengkap.   

Ketiga, Hambatan kultural birokrasi. Rendahnya kesadaran pengambil kebijakan 

untuk memanfaatkan fungsi litbang dalam formulasi kebijakan berimplikasi pada 

munculnya persepsi di kalangan birokrat bahwa keberadaan lembaga Litbang hanya 

sebagai pelengkap struktur kelembagaan (pusat dan daerah), tidak penting dan sekedar 

untuk memarkir pegawai yang bermasalah dan tidak sejalan dengan pimpinan. Akibatnya 

setiap pegawai yang dimutasikan di litbang merasa bagai berada di “penjara”, analogi 

terhadap kondisi ini adalah  “tak ada narapidana yang ingin membangun penjara, yang ada 

adalah segera mencari jalan agar keluar dari penjara” (pindah ke unit kerja lain). Kondisi 
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ini semakin membuat rendahnya kepercayaan stakeholder terhadap kiprah dan kinerja 

lembaga litbang. 

Hingga saat ini lembaga litbang daerah belum berperan optimal  dalam mendorong 

pembangunan daerah. Dari sisi jumlah, lembaga litbang tersebar hanya di 21 provinsi ( dari 

34 provinsi) atau 61%, 39 kabupaten (dari 413 kabupaten) atau 9% dan 7 kota (dari 98 

kota) atau 7%. Jumlah ini kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan daerah terhadap 

hasil kajian dan penelitian yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam menentukan 

arah pembangunan daerah yang tepat dalam dimensi jangka pendek, menengah dan 

panjang. Sehingga langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah membentuk 

lembaga litbang yang kuat sebagai komponen penting struktur pemerintahan daerah.  

Permasalahan klasik lembaga litbang berkisar pada sumberdaya manusia, anggaran, 

sarana prasarana kelitbangan dan komitmen pengambil kebijakan. Masalah jumlah dan 

kualitas sumberdaya manusia peneliti yang rendah berimplikasi pada rendahnya hasil 

penelitian dan kajian. Kurang memadainya anggaran litbang disebabkan oleh kurangnya 

dukungan dari eksekutif dan legislatif untuk kegiatan kelitbangan serta rendahnya 

komitmen pengambil kebijakan untuk memanfaatkan fungsi litbang. Pembenahan sarana 

prasarana litbang juga menjadi masalah yang penting untuk dicermati. Tanpa ketersediaan 

sarana dan prasana yang memadai seperti laboratorium, ruang diskusi pakar, laboratorium 

inovasi, perpustakaan, fasilitas komputer dan internet mutahil peneliti litbang dapat bekerja 

secara optimal menghasilkan suatu produk litbang yang bernilai tinggi.  Tantangan lain 

litbang daerah adalah rendahnya tingkat aplikasi hasil-hasil penelitian pada sektor-sektor 

yang terkait ke dalam sebuah kebijakan yang operasional oleh pemerintah daerah selain 

rendahnya publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas bersifat menghambat tercapainya tujuan  

pembangunan nasional dan daerah yang berdaya saing. Oleh karenanya kehadiran 
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kelembagaan litbang dalam struktur pemerintahan daerah diharapkan dapat berperan 

strategis untuk mendorong pembangunan daerah. Semakin tinggi kapasitas litbang daerah 

maka diharapkan akan menghasilkan konsep, model dan pilihan kebijakan yang akurat 

sebagai dasar dalam menentukan arah dan strategi pembangunan daerah. Arah dan strategi 

pembangunan yang tepat akan mendorong keberhasilan pembangunan daerah. 

Pembangunan daerah yang berhasil berkontribusi pada keberhasilan pembangunan 

nasional secara signifikan. Untuk itu, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014, pembentukan 

Badan Litbang menjadi langkah strategis dalam mengembangkan kebijakan daerah 

berbasis riset (research based policy). Kelembagaan Litbang yang dibentuk diharapkan 

dapat berperan secara efektif dan efisien meningkatkan kinerja pembangunan daerah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda Kota Balikpapan, memandang perlu untuk 

melakukan kajian pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

 

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 pembentukan Badan Litbang Kota Balikpapan 

dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan daerah serta kepentingan pemerintah 

dan masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini adalah: “Bagaimana 

Konsep Pembentukan Badan Litbang Kota Balikpapan?” Rumusan masalah tersebut 

dijabarkan dengan beberapa pertanyaan berikut:  

(i) Bagaimana kriteria dan langkah-langkah pembentukan Badan Litbang Kota 

Balikpapan? 

(ii) Apa saja permasalahan dalam pembentukan dan Bagaimana strategi  penguatan 

kelembagaan Litbang Kota Balikpapan kedepan? 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan kajian ini adalah mendeskripsikan kesiapan Kota Balikpapan 

sebagai acuan bagi pemerintah Kota Balipapan dalam membentuk Litbang  yang  mengacu 

pada UU Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan daerah. 

Tujuan kajian ini adalah: 

(i) Mendeskripsikan kriteria dan langkah-langkah pembentukan Badan Litbang Kota 

Balipapan berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

(ii) Mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan Badan 

Litbang Kota Balikpapan ke depan. 

 

 

1.4. Sasaran 

Sasaran yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah : 

(i) Mendeskripsikan kriteria dan langkah-langkah pembentukan Badan Litbang Kota 

Balikpapan berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 

(ii) Teridentifikasinya permasalahan dan terumuskannya strategi penguatan kelembagaan 

Badan  Litbang Kota Balikpapan. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

Kajian aktual dengan judul: “Rencana Pembentukan Badan Litbang Kota 

Balikpapan” dilatarbelakangi oleh pemikiran pentingnya peningkatan peran dan fungsi 

lembaga Litbang sebagai lembaga think thank pemerintah pusat dan daerah.  Litbang 

diharapkan berperan menghasilkan konsep, model dan pilihan kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan untuk formulasi kebijakan dan arah pembangunan.  Secara normatif 

peningkatan peran litbang diatur dalam UU No 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No 18/2002 tentang  Sisten Nasional Litbang dan Penerapan Iptek, serta ketentuan 
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lebih lanjut yang diatur dalam Permendagri No 20/2011 tentang Pedoman Litbang di 

Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan 

Mendagri No 03/2012 dan No 36/2012 tentang penguatan SIDa. 

Langkah strategis peningkatan peran kelembagaan Litbang melalui pembentukan 

kelembagaan litbang  Untuk itu kajian ini bertujuan untuk: pertama,  mendeskripsikan 

kriteria dan langkah-langkah pembentukan Badan Litbang Kota Balikpapan. Kedua, 

mengidentifikasi masalah/hambatan dan  strategi penguatan kelembagaan Litbang Kota 

Balikpapan.  

Guna menjawab masalah penelitian digunakan analisis deduktif dan induktif. 

Analisis deduktif dilakukan dengan mengkaji teori dan konsep tentang organisasi dan 

pengembangan organisasi (organization development) dan mengkaji arahan peraturan 

perundangan yang mengatur tentang penataan organisasi perangkat daerah. Analisis 

induktif merujuk pada fakta empirik melalui wawancara dan wawancara mendalam (depth 

interview) serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD). Deskripsi 

kondisi eksisiting dilihat dari dua aspek. Pertama, menggambarkan kondisi lingkungan 

yang mempengaruhi pembentukan Lembaga Litbang dilihat dari aspek: geografis, 

kependudukan, kemampuan kekuangan daerah dan isu kelitbangan di  Kota Balikpapan. 

Kedua, kondisi sumberdaya kelitbangan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, 

sarana prasarana, tata laksana dan jaringan kelitbangan. Selanjutnya dalam rangka 

pembentukan Badan Litbang  dilaksanakan identifikasi kesiapan pembentukan Badan 

Litbang berdasarkan criteria umum dan teknis, identifikasi terhadap permasalahan dan 

upaya mengatasinya serta strategi penguatan organisasi Litbang ke depan. Kerangka 

pemikiran dari kajian ini disajikan pada Gambar 1.1. 
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1.6  Metode Pelaksanaan 

Kegiatan ini menggunakan metode pelaksanaannya sebagai berikut:  

(1) Studi literatur; yakni mempelajari bacaan dari berbagai sumber tentang konsep-

konsep yang berkaitan dengan struktur organisasi.  

(2) Kajian; yakni mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen 

resmi pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah. 

1. Teori Organisasi  

2. Pengembangan  

Organisasi (OD) 

1) Struktur  

2) Prosedur  

3)  Kultur  

 

 

Pedoman Penataan 

Organisasi  Litbang 

 

 UU No 23/2014 209 

dan 219 UU No 

23/2014 dan Peraturan 

Perundangan  lain 

tentang Kelitbangan 

 

 

 

 Teori dan Konsep  
 Peraturan 

Perundangan 

 

Empirik 

 

Kondisi Eksisting 

1)  Geografis 

2)  Kependudukan 

3)  Keuangan Daerah 

4) Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah 

Isu dan Kondisi  

Kelitbangan Kota 

Balikpapan 
 

1. Pembentukan Badan Litbang  

1) Penentuan besaran Organisasi (Klasifikasi /Tipe) dan langkah-

langkan pembentukan Badan Litbang, berdasarkan kriteria 

 Faktor Umum: Jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan 

keuangan daerah dan cakupan tugas. 

 Faktor teknis 

2) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
 

2. Identifikasi  Masalah dalam Pembentukan Badan Litbang  

1) Aspek Regulasi 

2) Aspek Sumberdaya Kelitbangan (SDM, Sarana prasarana, 

penatalaksanaan) 
 

3. Penguatan/Penataan Organisasi Kedepan 
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(3) Wawancara; yakni bertatap muka dengan orang-orang kunci di pemerintahan 

daerah yang mengetahui pembentukan organisasi perangkat daerah.  

(4) FGD (focus group discussion); yakni melakukan diskusi secara mendalam secara 

bersama-sama dengan wakil-wakil dari beberapa SKPD yang telah ditunjuk. 

 

1.7  Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kajian akan dilaksanakan selama 6 (enam ) bulan, yakni dimulai dari 

Bulan Pebruari sampai Bulan Juli 2015. 

Tabel Jadwal Pelaksanaan 

No Uraian Kegiatan  Bulan   

Pebruari Meret April Mei Juni Juli 

1 Penyusunan RDIS X X                       

2 Pra Survay dan 

Penyempurnaan 
RDIS 

  X X                     

3 Pengumpulan Data      X X X X                 

4 Pengolahan Data         X X X X             

5 Penyusunan Laporan             X X X X X X       

6 Seminar                   X      

7 Penyempurnaan 

Laporan 

                   X X X X X 
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BAB II 

KONSEP ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN  ORGANISASI  

 

 

2.1.  Struktur Organisasi dan Efektifitas Organisasi 

Berdasarkan tinjauan pustaka, para pakar mendefinisikan organisasi dalam berbagai 

perspektif. Dari perspektif organisasi formal, Dwight Waldo dalam „The Study of Public 

Administration‟ seperti dikutip Riwu Kaho (1997:207) menyatakan  “Organization is the 

structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system”. 

organisasi didefinisikan sebagai struktur kewenangan dan orang-orang yang biasanya 

saling berhubungan di dalam sistem administratif.  Sejalan dengan pendapat Dwight 

Waldo, Barnard (1950:81) mendefinisikan organisasi sebagai “a system of consciously 

coordinated activities or forces of two or more persons”. Pendapat ini menunjukkan 

bahwa organisasi merupakan suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang 

terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau 

lebih. Sedangkan ditinjau dari perspektif struktur, The Liang Gie (dalam Riwu 

Kaho,1997:84) menyatakan bahwa “Organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang 

terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan 

hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu”.  Dari segi 

tujuan,  Sutarto (1985:36) menyatakan bahwa ”organisasi adalah sistem saling pengaruh 

antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Selanjutnya dalam perspektif  kerjasama kelompok Nawawi mendefinisikan organisasi 

sebagai “sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama” 

(Nawawi,1984:27).  

Berdasarkan pendapat Dwight Waldo (dalam Riwu Kaho,1997), Barnard (1950), 

The Liang Gie (dalam Riwu Kaho,1997), Sutarto (1985) dan Nawawi (1984), pada 
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hakekatnya organisasi dapat diartikan sebagai kerjasama antara orang-orang  untuk 

mencapai tujuan bersama. Agar tujuan organisasi dicapai maka kerjasama melibatkan 

aktifitas orang-orang baik secara individu maupun berkelompok yang terkoordinasi untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.  

 

Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? Handoko (1984:99) menyatakan 

bahwa “Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal yang menunjukkan 

kerangka dan pola hubungan diantara fungsi-fungsi, posisi maupun orang-orang yang 

menggambarkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda 

dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur spesialisasi, standarisasi, 

koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi, pengambilan keputusan serta besaran satuan 

kerja”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa di dalam struktur organisasi sekurang-

kurangnya memuat tugas dan fungsi, serta susunan organisasi. Tugas dan fungsi organisasi 

dirumuskan berdasarkan ruang lingkup kewenangan organisasi, sedangkan susunan 

organisasi disusun berdasarkan cakupan tugas dan fungsi organisasi. 

Mengenai definisi struktur organisasi, Leach, Stewart, dan Waish (1994) 

menyatakan “the structure of an organization is the pattern of rules, positions, and roles 

that give shape and coherence to its strategy and process, and is typically described in 

organization charts, job descriptions and patterns of authority”. Lebih jauh menurut 

mereka struktur organisasi mencakup elemen-elemen diferensiasi (differentiation), 

integrasi (integration), sentralisasi (centralization) dan desentralisasi (decentralization), 

formalisasi (formalization), spesialisasi (specialization) dan generalisasi (generalization), 

independensi (independence) dan interdependensi (interdependence). Sementara itu, 

menurut Mintzberg, struktur organisasi adalah “the division of labor into various tasks to 
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be performed and the coordination of these tasks to accomplish the activity” 

(Mintzberg,1979).  

Apa cakupan struktur organisasi? ada lima bagian pokok yang membentuk struktur 

organisasi, yakni the strategic apex, the middle line, the operating core, the 

technostructure, dan the support staff. The strategic apex berkedudukan sebagai leaders 

dan managers organisasi dan berfungsi membuat kebijakan, memimpin dan membina 

pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan organisasi. The middle 

line berkedudukan sebagai pelaksana utama yang menghubungkan antara bagian pimpinan 

dan bagian operator dan berfungsi melaksanakan tugas-tugas pekerjaan atau urusan-urusan 

organisasi. The operating core berkedudukan sebagai pelaksana tingkat bawah dan 

berfungsi menjaga inputs untuk “diproduksi” oleh organisasi, mentransformasi inputs 

tersebut menjadi outputs, mendistribusikan outputs, dan menyediakan dukungan langsung 

pada inputs, transformasi, dan outputs tersebut. The technostructure berkedudukan sebagai 

“ahli” dan berfungsi mendesain, merencanakan, mengubah, atau melatih orang agar 

pekerjaan-pekerjaan organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Dan the support 

staff berkedudukan sebagai pendukung dan berfungsi menyediakan hal-hal yang bersifat 

komplemen bagi organisasi (Mintzberg,1979).  

Lebih jauh lagi, menurut Mintzberg, faktor-faktor yang menentukan pembentukan 

struktur organisasi meliputi: umur dan ukuran organisasi (age and size), teknologi 

(technical system), lingkungan (environment), dan kekuasaan (power). Umur dan ukuran 

organisasi menyangkut lama atau barunya sebuah organisasi dan luas (besar) dan sempit 

(kecil)nya sebuah organisasi. Umur juga menyangkut masa lalu organisasi yang diwariskan 

di masa kini. Teknologi merupakan peralatan dan sistem kerja yang dipergunakan dalam 

organisasi. Lingkungan menyangkut kondisi sosial, ekonomi, politik dan lainnya yang ada 
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di luar organisasi. Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas yang ada dalam 

organisasi. 

Ketepatan dalam menetapkan tugas dan fungsi serta susunan organisasi akan turut 

menentukan efetivitas organisasi. Upaya untuk mengetahui efektivitas organisasi 

berdasarkan keberadaan struktur organisasi, dapat dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan sistematik dan sistemik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mengenai The 

American Public Human Services Association atau APHSA (2012:13) yang menyatakan 

bahwa: 

Organizational effectiveness (OE) is a systematic and systemic approach to 

continuously improving an organization‟s performance, performance capacity and 

client outcomes. “Systemic” refers to taking into account an entire system or in the 

case of OE an entire organization; “systematic” refers to taking a step‐by‐step 

approach. In simple terms, therefore, OE is a step‐by‐step approach to continuously 

improving an entire organization. 

 

Pendapat ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi adalah pendekatan sistematik dan 

sistemik untuk meningkatkan secara berkelanjutan kinerja organisasi, kapasitas kinerja, 

dan hasil bagi konsumer/klien. Sistemik merujuk pada pengukuran kinerja organisasi 

sebagai suatu sistem, sedangkan sistematik merujuk pada pendekatan secara bertahap 

dalam upaya mencapai kinerja organisasi. Dalam makna yang sederhana, efektivitas 

organisasi adalah pendekatan secara bertahap dalam meningkatkan kinerja organisasi 

secara berkelanjutan.  

Menurut Jackson, Morgan, dan Paolillo dalam Ndraha (2003a:250) bahwa 

“terdapat 8 (delapan) indikator struktur, yaitu: (1) Organization Size; (2) Complexity or 

differentiation: (3) Formalization; (4) Control; (5) Administrative Component; (6) 

Bureaucratization; (7) Centralization; dan(8) Levels of Authority”.  
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Merujuk penjelasan tentang struktur organisasi sebagaimana dikemukakan oleh 

beberapa pakar diatas, maka indikator struktur yang digunakan dalam kajian ini adalah : 

(1) Besaran organisasi (organization size); (2)  Tugas dan Fungsi; dan (3) Kewenangan  

dan (4) Susunan organisasi. 

Aktifitas kerjasama dalam organisasi perlu didasari oleh  azas atau prinsip. Menurut 

Sinaga (2007:9) untuk mencapai tujuan organisasi maka  penyelenggaraan tugas-tugas 

harus didasarkan pada asas atau prinsip rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi”. Asas atau 

prinsip tersebut berlaku juga dalam organisasi pemerintahan. Pendapat ini mensyaratkan 

efektivitas organisasi (Organizational effectiveness) sebagai salah satu asas atau prinsip 

penting setiap organisasi.  

The American Public Human Services Association atau APHSA (2012:13) 

memberikan definisi efektifitas organisasi sebagai: 

Organizational effectiveness (OE) is a systematic and systemic approach to 

continuously improving an organization‟s performance, performance capacity and 

client outcomes. “Systemic” refers to taking into account an entire system or in the 

case of OE an entire organization; “systematic” refers to taking a step‐by‐step 

approach. In simple terms, therefore, OE is a step‐by‐step approach to continuously 

improving an entire organization. 

 

Merujuk pada pendapat diatas, efektivitas organisasi adalah pendekatan sistematik dan 

sistemik untuk meningkatkan secara berkelanjutan kinerja organisasi, kapasitas kinerja, 

dan hasil bagi konsumer/klien. Sistemik merujuk pada pengukuran kinerja organisasi 

sebagai suatu sistem, sedangkan sistematik merujuk pada pendekatan secara bertahap 

dalam upaya mencapai kinerja organisasi. Dalam makna yang sederhana dapat dinyatakan 

bahwa efektivitas organisasi adalah pendekatan secara bertahap dalam meningkatkan 

kinerja organisasi secara berkelanjutan.  
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Efektivitas organisasi dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja organisasi. 

George (2011:10) menyatakan bahwa “Organization effectiveness is how well overall 

performance, including financial performance, is driven within the organization.” 

Pendapat ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi merupakan upaya meningkatkan 

seluruh kinerja organisasi, termasuk kinerja anggaran yang menjadi harapan di dalam 

setiap organisasi. 

Namun, dalam prakteknya, tidak semua organisasi dapat berjalan secara efektif, 

sehingga pencapaian kinerja yang rendah dan tidak mampu mewujudkan tujuan organisasi. 

Dalam hal ini, perlu dilakukan penelaahan terhadap substansi tugas dan fungsi, sehingga 

perlu dilakukan restrukturisasi organisasi. Proses penataan kembali tugas dan fungsi serta 

struktur organisasi tersebut, secara akademik disebut „pengembangan organisasi 

(organizational development)‟. Hal ini sesuai dengan pendapat Aprinto & Jacob 

(2013:450) bahwa: 

Tetapi ketika organisasi beserta orang-orangnya tidak dapat bekerja menghasilkan 

seperti yang dibutuhkan, maka anda perlu melakukan sesuatu terhadap organisasi 

agar menjadi lebih baik dan mencapai sasarannya. Intervensi dan campur tangan 

untuk mengubah organisasi inilah yang dimaksud dengan Organizational 

development (OD).                       OD melakukan perubahan terhadap organisasi dan 

karyawan guna menciptakan kepuasan kerja, produktivitas dan efektivitas 

organisasi. 

 

Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai makna dan dimensi pengembangan organisasi 

dan pengembangan kapasitas organisasi sebagai rujukan dalam kajian ini. 

2.2. Pengembangan Organisasi 

Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Hal 

ini dapat dilihat dari definisi pengembangan organisasi yang dikemukakan oleh George 

(2011:10) yakni “Organization development (OD) is a system-wide application of 

behavioral science knowledge to the development, improvement, and reinforcement of 
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strategies, structures, and processes that lead to organization effectiveness.” Pendapat ini 

menyatakan bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu sistem aplikasi perilaku 

ilmu pengetahuan ilmiah dalam pengembangan, peningkatan, dan penguatan kembali 

terhadap strategi, struktur, dan proses-proses untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 

Dengan demikian ada beberapa indikator yang terdapat dalam pengembangan organisasi, 

yaitu perubahan dalam aspek strategi, struktur, dan proses dengan target keluaran yang 

sama yaitu untuk mencapai efektifitas organisasi. 

Pengembangan organisasi (organizational development) merupakan  bentuk 

intervensi sebagai upaya meningkatkan efektifitas organisasi dan kinerja. Sminia & Van 

Nistelrooij (2006:1) menyatakan bahwa: 

Organizational development (OD) is used increasingly in strategic change 

initiatives in public sector organizations. The reasons for strategic change in the 

public sector are mostly found in abrupt and predominantly exogenousjolts such as 

changing policies or legislation, technological change, topmanagement 

replacements or reorganizations such as the joining together or thebreaking up of 

public agencies. These kinds of development require decisiveand large scale 

strategic change to regain congruence between the organization‟sgoals, the 

environment and the organization.  

 

Pendapat ini menyatakan bahwa pengembangan organisasi biasanya dilaksanakan di 

dalam organisasi public (organisasi pemerintah) dalam bentuk intervensi perubahan 

organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, melalui perubahan terencana 

terhadap tujuan organisasi dengan mempertimbangkan situasi internal organisasi dan 

lingkungannya.  

Pendapat ini sejalan dengan George (2011:23) menyatakan bahwa: 

Organizational effectiveness is the goal of all planned change interventions, and the 

goal of research on organizational change is to understand and explain the factors 

that lead to organizational effectiveness. Effectiveness is defined as the degree to 

which organizations realize their goals.  

 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi merupakan tujuan dari 

seluruh intervensi perubahan terencana, dan tujuan penelitian dalam perubahan organisasi 
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yang dipahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mengarahkan pencapaian keefektifan 

organisasi. Keefektifan dapat didefinisi sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam 

merealisasikan tujuannya. 

Mengenai pengembangan organisasi sebagai intervensi untuk meningkatkan  

efektifitas organisasi, Aprinto & Jacob (2013:451) sejalan dengan kedua pendapat diatas 

bahwa: 

Pengembangan Organisasi (OD) merupakan proses sistematis melakukan perubahan 

pada organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi, produktivitas, 

dan kualitas kehidupan pekerjaan personel. OD berfokus pada mengubah 

keseluruhan sistem dalam organisasi berdasarkan pengetahuan perilaku dan 

membantu organisasi memecahkan permasalahan mereka sendiri”.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengembangan 

organisasi merupakan intervensi yang dilakukan oleh pemimpin untuk meningkatkan 

efektivitas organisasi, termasuk peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Mengingat pengembangan organisasi merupakan suatu proses manejemen, maka 

Aprinto & Jacob (2013:459-461) mengemukakan empat tahap dalam upaya pengembangan 

organisasi, yakni: “(1) identifikasi gejala permasalahan; (2) penelitian; (3) menyusun 

substansi dan strategi perubahan; (4) implementasi perubahan; dan (5) evaluasi 

perubahan”. Dalam menelaah permasalahan organisasi, perlu diidentifikasi berupa 

persepsi, nilai-nilai, norma-norma individu dan interaksi antar individu serta kelompok 

yang merupakan obyek pengembangan organisasi. Untuk memastikan kebutuhan 

pengembangan organisasi, menurut Aprinto & Jacob (2013:451), perlu dikaji hal-hal 

berikut: 

a) Apakah organisasi sudah secara efektif mencapai sasaran yang diinginkan 

manajemen? 

b) Apakah setiap karyawan memahami peran dan tanggungjawabnya? 

c) Apakah prosedur dan norma kerja berjalan dengan baik? 

d) Apakah norma hubungan interpersonal dalam kelompok mampu menyelesaikan 

konflik yang terjadi? 

e) Apakah kerjasama dalam organisasi berjalan baik? 
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f) Apakah karyawan memahami harapan pelanggan, persepsi terhadap kinerja 

kelompok dan hubungan pelanggan?  

 

Permasalahan-permasalahan keorganisasian tersebut diidentifikasi dan dianalisis melalui 

kegiatan penelitian, sehingga dapat ditetapkan solusi untuk mengatasinya. Penetapan solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirumuskan sebagai susbtansi dan strategi 

pengembangan organisasi, serta menetapkan para pelaksana sebagai agen perubahan dalam 

rangka mengimplementasikannya. 

Haynes (1980:188) mengemukakan bahwa substansi atau dimensi pengembangan 

organisasi sebagai berikut: 

a) The procedural-the actual philosophy and process of management adopted; 

b) The structural-the structural mechanisms and devices which form the supportive 

framework within which the management process is to be carried out; 

c) The cultural-the values, beliefs, goal and expectation held by the human 

members of the organization. 

 

Berdasarkan pendapat Haynes diatas, dapat disimpulkan bahwa “pengembangan organisasi 

meliputi tiga aspek penting, yaitu aspek prosedural, yakni sesuai dengan filosofi organisasi 

dan mengikuti proses-proses manajemen yang berlaku; aspek struktural, meliputi 

mekanisme struktural, dimana bentuk organisasi harus mendukung kinerja dan proses 

manajemen yang akan dilaksanakan; dan aspek kultural, meliputi nilai, kepercayaan, 

tujuan, dan harapan dari anggota organisasi”. 

Hampir sama dengan pendapat Haynes tersebut, dalam pengembangan organisasi 

sebagai upaya pembenahan birokrasi, Keban (2007:18-20) mengemukakan tiga aspek 

strategis dari strukur birokrasi yang harus dibenahi, yakni.  

Pertama, adalah pembenahan struktur. Pembenahan struktur ini mencakup 

pengaturan diferessiasi (vertikal dan horisontal), sistem dispersi otoritas, dan tingkat 

formalisasi. Secara normatif, pembentukan struktur harus memperhatikan konteks 

lingkungan, kompleksitas dari bidang yang ditangani, dan kemampuan organisasi 

itu sendiri.  

Kedua, adalah menerapkan strategi yang tepat. Pertanyaan yang sering muncul di 

bangku kuliah dan seminar adalah apakah birokrasi kita memiliki strategi yang jitu 

dalam menghadapi dinamika lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi? 

Kebiasaan untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi eksternal dan 
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kemampuan internal birokrasi ini harus menjadi salah satu agenda penting 

pembangunan sistem birokrasi di masa mendatang. 

Ketiga, adalah pembenahan budaya organisasi. budaya organisasi bekenaan dengan 

pola dari nilai dan norma-norma serta keyakinan, yang dapat menolong anggota 

organisasi memahami bagaimana organisasi seharusnya berfungsi, dan bagaimanan 

nilai dan keyakinan ini menuntun perilaku mereka dalam organisasi. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka di dalam penelitian ini yang 

menjadi indikator pengembangan organisasi didasarkan pada pendapat Haynes (1980:188), 

yakni “struktur, prosedur, dan kultur”. Penjelasan mengenai makna ketiga dimensi 

pengembangan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Struktur 

Mengenai makna struktur organisasi, Handoko (1984:99) menyatakan bahwa 

“Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal yang menunjukkan 

kerangka dan pola hubungan diantara fungsi-fungsi, posisi maupun orang-orang yang 

menggambarkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda 

dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur spesialisasi, standarisasi, 

koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi, pengambilan keputusan serta besaran satuan 

kerja”.Pendapat tersebut menunjukkan bahwa di dalam struktur organisasi sekurang-

kurangnya memuat tugas dan fungsi, serta susunan organisasi. Tugas dan fungsi organisasi 

dirumuskan berdasarkan ruang lingkup kewenangan organisasi, sedangkan susunan 

organisasi disusun berdasarkan cakupan tugas dan fungsi organisasi. 

Ketepatan dalam menetapkan tugas dan fungsi serta susunan organisasi akan turut 

menentukan efetivitas organisasi. Upaya untuk mengetahui efektivitas organisasi 

berdasarkan keberadaan struktur organisasi, dapat dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan sistematik dan sistemik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mengenai The 

American Public Human Services Association atau APHSA (2012:13) yang menyatakan 

bahwa: 
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Organizational effectiveness (OE) is a systematic and systemic approach to 

continuously improving an organization‟s performance, performance capacity and 

client outcomes. “Systemic” refers to taking into account an entire system or in the 

case of OE an entire organization; “systematic” refers to taking a step‐by‐step 

approach. In simple terms, therefore, OE is a step‐by‐step approach to continuously 

improving an entire organization. 

 

Pendapat ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi adalah pendekatan sistematik dan 

sistemik untuk meningkatkan secara berkelanjutan kinerja organisasi, kapasitas kinerja, 

dan hasil bagi konsumer/klien. Sistemik merujuk pada pengukuran kinerja organisasi 

sebagai suatu sistem, sedangkan sistematik merujuk pada pendekatan secara bertahap 

dalam upaya mencapai kinerja organisasi. Dalam makna yang sederhana, efektivitas 

organisasi adalah pendekatan secara bertahap dalam meningkatkan kinerja organisasi 

secara berkelanjutan.  

Menurut Jackson, Morgan, dan Paolillo dalam Ndraha (2003a:250) bahwa 

“terdapat 8 (delapan) indikator struktur, yaitu: (1) Organization Size; (2) Complexity or 

differentiation: (3) Formalization; (4) Control; (5) Administrative Component; (6) 

Bureaucratization; (7) Centralization; dan(8) Levels of Authority”.  

Merujuk penjelasan tentang struktur organisasi sebagaimana dikemukakan oleh 

beberapa pakar diatas, maka indikator struktur yang digunakan dalam kajian ini adalah : 

(1) (1) Besaran organisasi (organization size); (2)  Tugas dan Fungsi; dan (3) kewenangan  

dan (4) Susunan organisasi. 

b) Prosedur 

Di dalam suatu organisasi senantiasa terdapat prosedur kerja yang menjadi 

pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur 

organisasi senantiasa disusun berdasarkan proses kerja di dalam organisasi, sehingga untuk 

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi perlu ditetapkan standar operasional 

prosedur untuk mewujudkan kinerja organisasi yang terstandar. Pentingnya standar kinerja 

organisasi, dikemukakan oleh Allison Crowell (2006:17) bahwa “described the dominant 
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organizational behavior as minimal compliance with performance standards; no risk 

taking; and strong pressure for additional rules to cover ambiguous situations.” Pendapat 

ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan perilaku organisasi berupa penyelesaian 

tugas berdasarkan standar kinerja, tidak terjadi resiko, dan tekanan yang kuat untuk  

menambah ketentuan dalam memenuhi situasi yang diharapkan”. 

c) Kultur Organisasi 

Mengenai makna budaya organisasi (organizational culture), Schein (2004:17) 

menyatakan bahwa: 

Organizational culture is a pattern of shared basic assumptions that was learned by 

a group as it solved its problem of external adaptation and internal integration, that 

has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to the 

members as the correct wayto perceive, think, and feel in relation to those 

problems. 

 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi adalah pola dalam membagi 

asumsi dasar yang dipelajari suatu kelompok dalam mengatasi masalah pengadaptasian 

eksternal dan pengintegrasian internal organisasi, untuk bekerja secara lebih baik dengan 

mempertimbangkan kelayakan dan untuk menjadi pengetahuan seluruh anggota organisasi 

secara tepat dalam menerima, berpikir, dan merasakan mengenai setiap masalah organisasi.  

Sedangkan Haynes(1980:188) menyatakan bahwa “The cultural-the values, beliefs, 

goal and expectation held by the human members of the organization”.Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, tujuan, dan 

harapan dari anggota organisasi.Oleh karena itu, budaya organisasi di dalam suatu 

organisasi formal pemerintahan, selain dibentuk oleh nilai (seperti norma sosial), 

kepercayaan, dan tujuan organisasi, juga dibentuk oleh norma hukum yang ditetapkan di 

dalam berbagai regulasi yang mengatur mengenai sikap dan perilaku anggota organisasi 

pemerintahan (pegawai pemerintahan). Sebagai contoh: pengaturan mengenai disiplin 

pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, harus menjadi norma 
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hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai negeri, sehingga kebiasaan dalam 

mematuhi norma hukum tersebut, secara gradual dapat membentuk budaya kerja aparatur 

dan pada gilirannya akan menjadi budaya organisasi. 
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BAB III 

LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN LITBANG 

 

3.1 Undang-Undang  

a. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: 

Undang-undang No 18 tahun 2002 mengamanatkan untuk memperkuat pengetahuan 

dan pengembangan teknologi yang diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Pada Pasal 6 

ayat 1 upaya untuk memajukan pengetahuan dan teknologi tersebut dilembagakan mulai 

dari unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang. Sejalan 

dengan amanat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur selain unsur lainnya adalah 

adanya lembaga litbang. Unsur lembaga litbang yang ada sebagai bagian dari lembaga 

pemerintah memiliki fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan 

fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional 

penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi itu 

disusun menjadi materi Undang-undang No 18 dalam pasal 18 ayat  (1). Hal itu sejalan 

dengan upaya untuk memperkuat kebijakan nasional dengan basis riset, pengetahuan dan 

teknologi. Lebih lanjut dalam kaitan riset sebagai instrumen kebijakan diatur dalam pasal 

21 ayat (2) bahwa Instrumen Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 

21adalah diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong 

pertumbuhan dan sinergi semua unsur sistem nasional penelitian, pengembangan dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sebagai bagian yang 

memperkuat sinergitas upaya pembangunan, keberadaan lembaga litbang menjadi penting.  
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b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

 

Sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 

Bab VIII dalam pasal-pasal terkait Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan 

dapat dirujuk beberapa pasal. Sebagaimana Pasal 208 ayat (1) Kepala Daerah dan DPRD 

dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Selanjutnya Pasal 209 dinyatakan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :  

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Terkait 

dengan perangkat daerah yang berbentuk badan diamanatkan pada Pasal 219 bahwa badan 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk 

untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Oleh karena lingkup penunjang urusan pemerintahan disebutkan dengan jelas 

dalam Undang-Undang maka keempat badan tersebut harus ada di pemerintahan daerah. 

Hal itu sama dengan beberapa kementerian yang telah secara jelas disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian tersebut harus ada sepanjang UUD 1945 

tersebut belum dirubah atau diganti. Oleh karenanya keberadaan Badan Penelitian 

merupakan conditio sine qua none by law. Sesuatu yang harus ada berdasarkan undang-

undang.  

Hanya saja yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah varian dari bentuk 

organisasi atau Type. Type dari kelembagaan ditentukan berdasarkan penentuan beban 

kerja dengan didasarkan kepada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan 

daerah dan cakupan tugas. Dalam kaitan itu Undang-Undang membagi badan menjadi 
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Type A, B dan C. Berbeda dengan pembentukan badan lain yang tidak diamanatkan 

dengan jelas sebagaimana Pasal 219 huruf e, katakanlah sebagai contoh Badan Ketahanan 

Pangan maka pembentukan wadahnya harus meminta persetujuan dari Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat. Hal itu merujuk seperti permintaan persetujuan sebagaimana 

diatur pada Pasal 212 yang secara Mutatis Mutandis diterapkan untuk pasal 219 huruf e. 

Secara teori penafsiran undang-undang, Sudikno Mertokusumo mengartikan tafsir restriktif 

sebagai cara tafsir dengan cara pembatasan penafsiran sesuai dengan kata, yang mana kata 

tersebut sudah mempunyai makna tertentu. Apabila suatu norma sudah dirumuskan secara 

jelas (expresis verbis), maka penafsiran yang bersifat kompleks tidak lagi dibutuhkan. 

Tafsir norma tersebut harus dicukupkan (iktifa’) dengan makna yang jelas tersebut.  

Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan yang harus 

diwadahi oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Badan penelitian dan Pengembangan 

dapat melaksanakan banyak penelitian yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan. 

Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi penting untuk diperjuangkan. 

Dengan demikian segala sesuatu yang terkait dengan kemajuan pembangunan daerah bisa 

dilakukan perkiraan sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Tidak semua 

Badan penelitian dan pengembangan yang ada memiliki kemampuan tinggi dalam rangka 

melaksanakan tugas-tugas penelitian dan pembangunan. Beberapa kelemahan mendasar 

dari badan penelitian dan pengembangan adalah tidak adanya program peningkatan 

kapasitas untuk memperkuat kinerja sumber daya peneliti yang ada di badan litbang. 

 

3.2   Peraturan Presiden   

 

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah organisasi diatur 

dalam peraturan presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. 

Beberapa pasal terkait dengan keberadaan badan penelitian dan pengembangan adalah 
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Pasal 32, Ayat (1)  dan (2) Badan Penelitian dan Pengembangan berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri  Dalam Negeri dan dipinpin oleh kepala badan. Kepala 

Badan secara struktural bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Jabatan Kepala 

Badan setara dengan jabatan direktur jenderal di komponen lainnya. Sebagai satu satuan 

organisasi di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki 

peran penunjang dalam merumuskan atau menyusun kebijakan dan peran pendukung 

lainnya.  

Sedangkan tugas Badan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 33, Badan Penelitian 

dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di 

bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pasal 33, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan 

di bidang pemerintahan dalam negeri;  

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;  

c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;  

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

bidang pemerintahan dalam negeri;  

e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; 

f. Pelaksanaan administrasi badan penelitian dan pengembangan; dan  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

Sebagai pedoman peraturan presiden tersebut dituangkan ke dalam peraturan operasional 

tentang organisasi dan tata kerja oleh Menteri Dalam Negeri yaitu : Permendagri Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Lebih 

lanjut pedoman operasional tersebut dituangkan dalam Pasal 1171 sampai dengan 1261 

mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Di 

samping itu, diatur pula secara teknis tentang kegiatan penelitian dan pengembangan yang 
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menjadi tugas Badan Penelitian dan Pengembangan di Permendagri No.20 thn 2011 ttg 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan 

Daerah. Kelitbangan BPP Kemendagri dan BPP Kemendagri Provinsi atau sebutan lainnya 

atau lembaga yang menyelenggrakan fungsi kelitbangan serta BPP Kemendagri 

Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi 

kelitbangan merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di 

lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah. Pada dasarnya pengaturan kegiatan 

kelitbangan hingga ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Permendagri 

tersebut. Dengan itu semua jelas mempersyaratkan adanya kelembagan penelitian dan 

pengembangan secara tersendiri di organisasi perangkat daerah. 

 

3.3  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 1171 sampai dengan 1261 mengatur tentang 

struktur organisasi dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Sementara 

Permendagri No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang aktifitas kelitbangan 

BPP Kemendagri dan BPP Kemendagri Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang 

menyelenggrakan fungsi kelitbangan serta BPP Kemendagri Kabupaten/Kota atau sebutan 

lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan kelitbangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan kemendagri dan 

pemerintahan daerah.  

 

3.3 Peraturan Bersama Menteri Ristek dan Menteri Dalam Negeri 

Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No.03 dan 36 Tahun 2012  tentang  

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pada Pasal 16 Ayat (2) mengatur tentang 
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penataan terhadap pemerintahan daerah, dilakukan dengan cara pembentukan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD). Guna meningkatkan daya saing daerah 

menghadapi persaingan global maka telah ditetapkan peraturan bersama yang mengatur 

tentang sistem inovasi daerah. Disadari bahwa salah satu faktor daya saing tersebut adalah 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kemajuan bangsa-bangsa 

di dunia. Dalam kaitan itu diperlukan sinergi pusat dan daerah untuk melakukan berbagai 

inovasi yang dihasilkan sebagai proses interaksi antara penghasil dan pengguna ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara sinergis, terintegrasi dalam suatu sistem yang terarah 

dan berkelanjutan. Untuk itu tidak dapat dihindari daerah perlu memperkuat lembaga 

yang berfungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu mengawal 

kegiatan inovasi di daerah.  

Oleh karenanya salah satu yang diamanatkan dalam Peraturan Bersama  Menristek 

& Mendagri No.03 & 36 thn 2012  tentang  Penguatan SIDa, Pasal 16 ayat (2) : Penataan 

terhadap pemerintahan daerah, dilakukan dengan cara pembentukan Badan Penelitian dan 

Pengembangan daerah (BPPD). Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting 

sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) dari peraturan bersama tersebut yaitu : 

Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 bahwa kebijakan 

penguatan SIDa memuat Road Map penguatan SIDa yang diintegrasikan ke dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan demikian tentunya sangat dibutuhkan sebuah 

lembaga yang berfungsi untuk mengkordinasikan seluruh kegiatan terkait. Terlebih lagi 

dengan adanya dokumen perencanaan dimaksud, para pelaku inovasi baik pemerintah, 

dunia usaha maupun para akademisi, peneliti memiliki acuan formal (legal guidance) 

dalam melaksanakan kegiatan inovasi, baik yang difokuskan pada pengembangan pusat 
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unggulan (center of excelence) maupun inovasi yang difokuskan pada pengembangan 

produk unggulan daerah pada setiap kawasan strategis. Dengan pendekatan sistem ini, 

program pembangunan sektoral dan lintas sektoral sebagai implementasi kebijakan yang 

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat mencapai 

sasaran yang optimal, baik dalam hal pelayanan publik, peningkatan daya saing maupun 

kesejahteraan masyarakat. 
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BAB IV 

KOTA BALIKPAPAN DAN TANTANGAN KEBUTUHAN  

BADAN PENELITIAN  PENGEMBANGAN 

 

4.1 Kondisi Umum Kota Balikpapan 

4.1.1   Kondisi Pemerintahan 

Sebelum menjadi Provinsi tersendiri, Kalimantan Timur menjadi bagian dari 

karesidenan Kalimantan. Sejak tahun 1956 Kalimantan Timur dibentuk menjadi satu 

provinsi.  Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk 

berdasarkan  Undang-Undang No 27 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari : Kota 

Samarinda sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan  yang 

merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur, Kabupaten  Kutai dengan ibu kota 

Tenggarong, Kabupaten Pasir dengan ibu kota di Tanah Grogot, Kabupaten Berau dengan 

ibu kota di Tanjung Redeb, dan Kabupaten Bulungan dengan ibu kota di Tanjung Selor. 

Dalam perkembangannya kabupaten/kota mengalami pemekaran yang diawali dengan 

Kota Bontang, pemekaran dari Kabupaten Kutai dan Kota Tarakan pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan. Pemekaran Bontang  berlangsung pada tahun 1981 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1981 dan Tarakan pada tahun 1989 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1989. Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan 

penerapan kebijakan otonomi daerah, bertambah 2 kota dan 4 kabupaten yaitu : 

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota di Sendawar dan Kabupaten Kutai Timur dengan 

ibukota di Sanggata. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dengan ibukota 

masing-masing di Malinau dan Nunukan. Kabupaten Penajem Paser Utara sebagai hasil 

pemekaran dari Kabupaten Pasir dan pada tahun 1987, Kabupaten Tana Tidung terbentuk 

sebagai hasil pemekaran terakhir di Provinsi Kalimantan Timur. 
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Kota Balikpapan yang dikenal sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur 

merupakan kota terdepan dilihat dari sisi keberadaan bandara. Mempunyai luas wilayah 

daratan 503,3 km2 dan luas pengelolaan laut 160,10 km2. Terdiri atas 6 (enam) 

kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. 

 

Tabel 4.1 

Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan 

No Kecamatan Kelurahan 

1. Balikpapan Selatan Sepinggan 

Gunung Bahagia 

Sepinggan Baru 

Sepinggan Raya 

Sungai Nangka 

Damai Baru 

Damai Bahagia 

2. Balikpapan Timur Manggar 

Manggar Baru 

Lamaru 

Teritip 

3. Balikpapan Utara Batu Ampar 

Gn Samarinda 

Karang Joang 

Muara Rapak 

Gunung Samarinda Baru 

Graha Indah 

4. Balikpapan Tengah Gunung Sari Ilir 

Gunung Sari Ulu 

Mekar Sari 

Karang Rejo 

Sumber Rejo 

Karang Jati 

5. Balikpapan Barat Baru Tengah 

Marga Sari 

Baru Ilir 

Margo Mulyo 

Baru Ulu 

Kariangau 

6. Balikpapan Kota Prapatan 

Telaga Sari 

Klandasan Ulu 

Klandasan Ilir 

Damai 

Sumber : Balikpapan Dalam Angka 2014. 

 

4.1.2 Kondisi Geografi 

Kota Balikpapan  sejak beberapa abad lalu telah menjadi salah satu pelabuhan 

international di daerah Kalimantan dengan sandaran kapal berpusat di Kota Balikpapan. 
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Setelah masa penjajahan Kota Balikpapan berkembang pesat sebagai salah satu negeri 

produsen migas yang terkenal.  

Dengan menempati posisi strategis di daerah Kalimantan, wilayah Kota Balikpapan 

dapat dicapai melalui laut, udara dan darat. Aksesibilitas untuk menuju daerah Provinsi 

Kalimantan Timur lainnya dengan moda transportasi udara hanya melalui Kota 

Balikpapan, dengan keberadaan Bandara Sepinggan. 

 

4.1.3 Kondisi Ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi Kota Balipapan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan 

trend peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi melaju dengan 

angka 7,5 persen, terus melaju hingga mencapai 8,7 persen di tahun 2012 dan setahun 

berikutnya di tahun 2013 sebesar 9,0 persen. Kontribusi sektor yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi tersebut terletak pada sektor bangunan yang tumbuh 7,2 persen di 

tahun 2012, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 11,9 persen di tahun yang 

sama dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,8 persen pertumbuhan. 

Pertumbuhan tersebut terkait erat dengan iklim investasi yang semakin kondusif di 

Kota Balikpapan, seiring dengan meningkatnya investasi. Meningkatnya investasi ditandai 

dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat dari Rp 20,50 triliun pada 

tahun 2011 menjadi 23,35 triliun ditahun 2012 dan 34,22 triliun di tahun 2013. 

Pertumbuhan industri secara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 4,75 persen. 

Sedangkan jumlah PMA/PMDN/Swasta terus mengalami peningkatan dari 43 perusahaan 

pada tahun 2011 dan 68 perusahaan di tahun 2013. Sedangkan jumlah investor meningkat 

cukup pesat, di tahun 2012 sebanyak 75 investor menjadi 138 investor di tahun 2013. 

Peningkatan jumlah investor tersebut berdampak juga pada besaran investasi, yang di 

tahun 2011 sebesar 3,1 triliun dan di tahun 2013 sebesar 21,7 triliun.  
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Pedapatan perkapita mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 

2011 pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 78.572.000, di tahun 2012 sebesar Rp. 

79.839.000 dan di tahun 2013 sebesar Rp 86.344.000.  Sedangkan Indeks Gini di tahun 

2011 sebesar 0,28 persen dan mengalami peningkatan 0,36 di  tahun 2012 dan 0,29 di 

tahun 2013. Dengan demikian di tahun 2012 ke 2013 terjadi perbaikan distribusi 

pendapatan dalam mengurangi kesenjangan. Sementara itu persentase jumlah penduduk 

miskin terus berkurang dari tahun 2011 sebesar 3,8 persen menjadi 3,5 persen di tahun 

2013. Di sisi yang lain komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami 

perbaikan dari tahun ke tahun. Untuk tingkat harapan hidup pada tahun 2011 sebesar 71,95 

mengalami perbaikan menjadi 72, 61 di tahun 2012. Untuk angka melek huruf pada tahun 

2011 sebesar 98,37 meningkat menjadi 98,88 di tahun 2012. Meskipun demikian tingkat 

pengangguran Kota Balikpapan relatif cukup tinggi dan mengalami trend peningkatan. Di 

tahun 2011persentase pengangguran sebesar 6,3 meningkat menjadi 8,9 persen dan 7,9 

persen di dua tahun berikutnya. 

 

4.1.4 Isu Strategis Kota  Balikpapan. 

Ketimpangan dan Pengangguran. Secara umum masyarakat miskin di perkotaan 

hampir mengalami hal yang sama dengan kemiskinan di berbagai tempat lainnya. Masalah 

rendahnya sumber daya manusia, rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasanya 

lapangan kerja, belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik, degradasi sumber daya 

alam dan masalah lingkungan serta ketidakberdayaan kelembagaan atau organisasi 

masyarakat. Masyarakat miskin perkotaan pada umumnya bekerja sebagai buruh dan 

sektor informal yang tinggal di permukiman yang tidak sehat dan rentan tidak bekerja. 

Masyarakat miskin di daerah pesisir pada umumnya menggantungkan hidup dari 

pemanfaatan sumber daya laut dan pantai.  
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Kesenjangan.  Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan dari 

sisi pendapatan masyarakat. Kenaikan indeks gini menunjukan terus meningkatnya angka 

kesenjangan pendapatan sedangkan penurunan indeks gini artinya menurunnya 

kesenjangan tingkat pendapatan. Di Kota Balikpapan berdasarkan data tahun 2011 dan 

tahun 2012 terjadi peningkatan indeks gini dari 0,28 menjadi 0,36. Hal itu menunjukan 

bahwa tingkat kesenjangan cukup tinggi. 

 

4.2 Kondisi Kelitbangan Kota Balikpapan 

4.2.1 Tantangan Kelitbangan Kota Balikpapan  

Pada era globalisasi yang ditandai  kuatnya kompetisi antar kawasan dan daerah 

saat ini, tantangan yang diperkirakan akan mewarnai kehidupan sosial ekonomi pada masa 

mendatang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk 

mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang sejahtera dan beriman. Kecenderungan 

global yang harus dicermati dan diantisipasi dalam keseluruhan proses formulasi 

kebijakan hingga evaluasi kebijakan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : 

1. Globalisasi  

Dalam lingkup global terdapat paling tidak dua hal yang perlu mendapatkan 

perhatian. Pertama, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengambil manfaat 

globalisasi. Kemampuan ini sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang 

dimiliki oleh setiap daerah. Manakala sumber daya ini lemah, bukan tidak mungkin 

banyak peluang akan lewat begitu saja tanpa termanfaatkan. Kedua agar tidak 

terpinggirkan dalam proses globalisasi maka dituntut elastisitas budaya. Elastisitas budaya 

dimaksudkan jika budaya tersebut di satu sisi tetap memungkinkan masuknya elemen-

elemen budaya lain yang positif dan pada sisi lain tetap kuat dalam mencegah elemen 

yang destruktif. 

2. Transformasi sosial masyarakat agraris ke masyarakat informatif industrial. 
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Sesungguhnya transformasi sosial telah berlangsung sejak lama, akan tetapi 

intensitas dan kecepatannya semakin terasa masif sekarang dan terlebih lagi di masa-masa 

mendatang sejalan dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bukan tidak mungkin kecenderungan tersebut akan melahirkan benturan-benturan di 

masyarakat khususnya antara nilai-nilai tradisional (pada masyarakat agraris) di satu sisi, 

dan budaya industri (pada masyarakat modern) di sisi lain. Untuk menuju masyarakat 

industri dituntut adanya nilai-nilai baru seperti, efisiensi, produktifitas dan rasionalitas 

masyarakat yang belum tentu dapat segera terpenuhi. Oleh karena itu dalam rangka 

pembangunan Kota Balikpapan perlu dipikirkan secara cermat dan tepat tentang adanya 

strategi yang terkait dengan upaya menangani kemungkinan hadirnya benturan-benturan 

nilai yang mungkin terwujud di masa mendatang. 

3. Pergeseran tata pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. 

Kecenderungan desentralistik merupakan arus balik dari sistem eksesif sentralistik 

yang telah berlangsung lama, setidaknya pada masa sebelum orde reformasi ini. Praktek 

sentralisasi secara empirik telah menimbulkan stigma perlakuan tidak adil oleh pemerintah 

pusat terhadap daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam 

berlimpah. Sentralisasi pada kenyataannya melahirkan ketimpangan struktural dan sektoral 

yang harus diakui tidak berhasil diatasi sampai terjadinya krisis multidimensi di akhir 90 

an. Namun pada sisi yang lain kecenderungan desentralistik dapat membawa akibat 

tersendiri. Permasalah yang timbul dari kecenderungan ini adalah bagaimana 

melaksanakan pembangunan daerah yang tetap terintegrasi, sinergi, efisien dan menjamin 

terciptanya alokasi sumber daya daerah secara optimal dalam rangka pemerataan dan 

keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 

saat ini meski proses transformasi pemerintahan telah berjalan hampir 15 tahun namun 

dipandang belum sesuai yang diharapkan. Pemantapan proses desentralisasi merupakan 
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agenda penting untuk memungkinkan pemantapan peran yang optimal dan memperkuat 

ekonomi nasional dan integritas bangsa. 

4. Pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada kemandirian ekonomi. 

Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir 

belum menjamin untuk mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang sejahtera. Masih 

terdapat masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati hasil pertumbuhan 

ekonomi tersebut. Teknologi yang semakin tinggi telah mempengaruhi tingkat efisiensi, 

namun disisi lain dirasakan telah pula mengurangi serapan tenaga kerja dalam kegiatan 

produksi. 

Percepatan pembangunan ekonomi dibutuhkan bukan hanya mengurangi jumlah 

penduduk miskin tetapi juga dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam  

menghadapi tantangan global. Oleh karena itu agenda pengurangan kemiskinan belum 

sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, dan diperlukan berbagai 

intervensi kebijakan yang efektif. 

Dewasa ini main stream ekonomi yang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi 

yang mengikutsertakan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Pola pertumbuhan yang 

inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat untuk memastikan semua kelompok 

masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan 

ekonomi yang ada. Mengingat peningkatan kapasitas membutuhkan waktu, maka program 

affirmatif sangat dimungkinkan sepanjang sasaran dan arahnya jelas. Hal ini dibutuhkan 

proses perumusan kebijakan yang tepat dan cermat. Kesenjangan dalam banyak dimensi 

masih merupakan agenda penting dalam pembangunan. 

5. Reorientasi dari ekploitasi menuju konservasi lingkungan secara berkelanjutan 

Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi semata dapat merusak lingkungan. 

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak 
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berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan 

menyebabkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah menimbulkan krisis 

baik energi maupun pangan. Kerusakan lingkungan menyebabkan biaya hidup akan 

semakin meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. 

Dimensi lingkungan hidup semakin meluas berkaitan dengan perubahan iklim yang 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap kerusakan lingkungan. Ancaman perubahan iklim 

tersebut tidak hanya menyebabkan terjadinya bencana alam tetapi juga mengancam 

produktifitas dan sumber daya alam. Oleh karena itu konsep konservasi lingkungan 

menjadi penting dalam skema pembangunan berkelanjutan yang mengharuskan 

pemahaman mendalam akan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan 

ekologi. 

6. Pembangunan infrastruktur yang berdimensi ruang dan pemberdayaan 

Pembangunan infrastruktur semakin penting dilihat dari berbagai dimensi. 

Percepatan pembangunan ekonomi membutuhkan peningktan kuantitas dan kualitas 

infrastruktur. Masalah lingkungan seperti kebutuhan air dan polusi air, udara dan tanah 

ataupun banjir di lingkungan perkotaan sebagian disebabkan  oleh ketiadaan infrastruktur. 

Selain itu pembangunan infrastruktur mempengaruhi tingkat kenyamanan kehidupan 

masyarakat terutama di perkotaan, termasuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyasrakat 

kota. 

7. Transformasi birokrasi menuju enterprenuership bureaucracy 

Enterprenuership bureaucracy dapat diartikan sebagai pengembangan tata kelola 

pemerintahan yang dapat mengefisienkan sumber daya dan memberikan pelayanan umum 

dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan bergantung 

kepada kualitas birokrasi yang ada. Kualitas birokrasi yang rendah menimbulkan 
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kelemahan dalam persaingan di pasar global. Ekonomi biaya tinggi tidak dapat dilepaskan 

dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu keberhasilan reformasi birokrasi 

merupakan kunci utama membawa pemerintah dalam kancah persaingan di era globalisasi. 

4.2.2 Isu Kelitbangan 

Kota Balikpapan memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikelola, 

dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis Kota 

Balikpapan pada jalur distribusi laut dan udara untuk daerah kawasan tersebut dapat 

memacu pertumbuhan,mengingat Kota Balikpapan bukan saja berada pada posisi strategis 

sebagai penghubung Jawa – Kalimantan dan Sulawesi tetapi juga sebagai pintu gerbang 

regional dalam berinvestasi terutama karena memiliki kawasan pelabuhan yang dapat 

menjadi pusat transportasi pengiriman barang manufaktur.  

Dengan seluruh rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang baik 

di level provinsi, regional, dan nasional adalah peluang besar bagi Kota Balikpapan untuk 

melakukan percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Peluang tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota utnuk 

memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang 

ada. Kota Balikpapan sangat memerlukan adanya penguatan kebijakan khsusunya 

berkaitan dengan penelitian (riset), pengembangan hasil riset dan penguatan serta 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terarah dan terpadu.  

Beberapa hal terkait dengan hal itu adalah : 

Pembangunan yang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas serta berbasis 

manfaat dari pembangunan. Berbagai teori kebijakan menjelaskan bahwa dalam 

menentukan kebijakan yang baik terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan, di 

antaranya berbasis riset, potensi dan sumber daya daerah. Pada beberapa kasus 
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menunjukkan, adanya tenaga kerja ahli yang merancang atau mendisain kebijakan menjadi 

faktor penting dalam mengeliminasi kegagalan kebijakan itu sendiri.  

Bagi Kota Balikpapan pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada kurun waktu 5 tahun 

terakhir untuk menunjang penguatan kebijakan pemerintah dilaksanakan melalui kerjasama 

dengan berbagai pihak, sebagian disebabkan oleh belum terbentuknya  kelembagaan 

kelitbangan yang berdiri sendiri dan tidak adanya tenaga peneliti di lembaga litbang saat 

ini. Dari data yang diperoleh, terdapat hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan 

perguruan tinggi ataupun pihak swasta yang ada seperti pada tabel berikut : 

Dari informasi yang diterima, penentuan kerjasama dengan berbagai pihak 

khususnya dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian tersebut, bisa disebabkan oleh 

adanya kedekatan dan keterkaitan kekerabatan dengan pihak ketiga yang memiliki 

lembaga konsultan yang menggarap bidang usaha di bidang penelitian. Pada hakekatnya 

lembaga konsultan yang bekerjasama tersebut memiliki cakupan kegiatan konsultan yang 

luas sehingga pada kasus tertentu hasil penelitian menjadi tidak fokus dan sesuai dengan 

yang diharapkan. Akan halnya kebutuhan tentang hasil-hasil penelitian sebagai basis 

kebijakan merupakan hal yang urgen dilihat dari tingkat perkembangan pembangunan 

Kota Balikpapan yang semakin pesat. 

 

4.2.3 Kelembagaan Litbang Saat Ini 

Keberadaan Litbang saat ini masih bergabung dengan lembaga Badan Perencanaan 

pembangunan daerah. Beberapa hal yang diperlukan dalam pembentukaan Badan Litbang 

adalah sumber daya, dukungan anggaran, dukungan regulasi. Selama ini, kebutuhan akan 

dukungan tersebut diperoleh cukup baik dari stake holder yang terkait namun masih 

terdapat keinginan untuk mempertahankan organisasi kelitbangan seperti saat ini 



40 | P a g e  
 

mengingat masih rendahnya pemahaman stake holder tentang pentingnya keberadaan 

badan litbang Kota Balikpapan.  

Melihat kondisi pembentukan badan litbang diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 

kendala yang cukup serius jika kelembagaan kelitbangan dikembangkan menjadi suatu 

badan yang berdiri sendiri. Kendala terbesar pada komitment pengambil kebijakan yang 

masih enggan untuk membentuk badan tersendiri karena masih rendahnya pemahaman 

terhadap keberadaan dan urgenitas badan litbang itu sendiri.  
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BAB V 

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LITBANG KOTA BALIKPAPAN 

 

5.1  Kriteria Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 

Hadirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada 

penataan organisasi perangkat daerah di seluruh Indonesia, termasuk organisasi Litbang 

Pada Pasal 209 diatur bahwa, Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas: 

1. Perangkat daerah provinsi, meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD, c. 

Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan 

2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat 

DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas;  d. Badan; dan Kecamatan 

 

5.1.1 Pembentukan Badan Litbang Memperhatikan Prinsip-Prinsip Pembentukan 

Organisasi 

 

Pembentukan Badan Litbang merujuk pada Pasal 209 dan 219 UU No 23/2014. 

Pada Pasal 219 Ayat (1) disebutkan bahwa Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan dimaksud 

meliputi: a.  Perencanaan; b. Keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. 

Penelitian dan Pengambangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penataan organisasi perangkat daerah mencakup aspek-aspek:  jumlah/besaran, 

susunan organisasi serta kedudukan, tugas dan fungsi.  Berdasarkan Pasal 212, pengaturan 

tentang  pembentukan dan susunan perangkat daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda 

2. Perda berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri bagi perangkat daerah 

provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah 

kabupaten/kota 
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3. Persetujuan Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diberikan 

berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. 

4. Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja 

perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, maka pembentukan organisasi 

organisasi perangkat daerah termasuk pembentukan Badan Litbang perlu mengembangkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip: 

1. Memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan visi dan misi yang jelas, sebuah 

organisasi akan dapat disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Tujuan menetapkan 

Visi dan Misi adalah: memberikan arah dan strategis yang jelas, menjadi perekat dan 

menyatutkan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi masa depan, menumbuhkan 

komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi serta menjembatani keadaan 

sekarang dan masa depan. Sebagai contoh dikemukakan  contoh visi dan misi Badan 

Litbang Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kurtai Kertanegara. 

2. Kejelasan mandat, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas organisasi untuk mencegah 

ketidakjelasan, duplikasi, dan overlapping dalam organisasi  

3. Struktur organisasi sederhana dan jelas, agar mudah dipahami oleh seluruh unit kerja.  

4. Struktur organisasi sesuai dengan span of control pimpinan. 

5. Struktur organisasi yang dibangun berorientasi kepada kebutuhan stakeholders dan 

didasarkan pada pemilahan yang jelas antara tanggung jawab perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan. 

6. Struktur seharusnya menghindari potensi konflik kepentingan  

7. Struktur organisasi yang terdesentralisasi terutama dalam pelaksanaan pelayanan 

masyarakat (service delivery). 
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Contoh Visi dan Misi Badan Litbang 

Visi Badan Litbang Kabupaten Bengkalis Visi Badan Litbang Kabupaten Bengkalis 

"Menjadikan Lembaga Strategis Daerah 

yang handal di bidang penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan guna mencapai visi 

Bengkalis 2020." 
 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat 

litbangtik yang handal dan profesional. 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk 

menunjang program dan kegiatan litbang yang 

efektif dan efisien.; 

3. Meningkatkan kemampuan manajemen lembaga 

yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas dan professional dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang kompetitif dan berwawasan lingkungan. 

4. Membangun sistem informasi manajemen 

penelitian dan pengembangan sebagai bahan 

perumusan kebijakan yang relevan bagi 

pembangunan dan pelayanan publik di bidang 

penelitian dan pengembangan.  

Sumber: Website, Balitbang Bengkalis 

Visi Badan Litbang Kabupaten Kutai 

Kertanegara 

Misi Badan Litbang Kabupaten Kutai 

Kertanegara 

Menjadi Badan Penelitian yang 

Profesional, Berkualitas dan Aplikatif 

untuk mendukung  

Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis 

Riset 

1. Melaksanakan riset dalam rangka 

merumuskan kebijakan di bidang 

Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan riset dalam rangka 

merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi 

dan Keuangan. 

3. Melaksanakan riset dalam rangka 

merumuskan kebijakan di bidang SDA dan 

Teknologi. 

4. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan 

menyajikan data, informasi serta publikasi  

5. untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset dan 

perumusan kebijakan daerah. 

6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya 

internal untuk mendukung tupoksi institusi, 

serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit 

/ satuan kerja. 

Sumber: Website Balitbang Kutai Kertanegara 

 

5.1.2 Besaran (Tipe) Organisasi Badan Litbang Berdasarkan Hasil Perhitungan 

(Skor) Variabel Umum dan Khusus 

Besaran atau jumlah organisasi perangkat daerah didasarkan atas hasil perhitungan 

skor berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,  dan kemampuan keuangan daerah untuk 

urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi , proyeksi penyerapan tenaga kerja dan 
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pemanfaatan lahan untuk urusan pilihan  sebagaimana diatur dalam pasal 217 UU No 23 

Tahun 2014, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1 

Kriteria Besaran Organisasi Perangkat Daerah 

 Kriteria Susunan organisasi 

A Jumlah perangkat daerah dengan nilai 

variabel kurang dari 400 

Terdiri dari:  

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling 

banyak    3 (tiga) asisten;  

2. Sekretariat dprd;  

3. Dinas paling banyak 20 (dua puluh); dan  

4. Badan paling banyak 4 (empat).  

B Jumlah perangkat daerah dengan nilai 

variabel antara 400 sampai dengan 700 

Terdiri dari:  

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling 

banyak    3 (tiga) asisten;  

2. sekretariat dprd;  

3. Dinas paling banyak 25 (dua puluh 

lima); dan  

4. Badan paling banyak 5 (lima) 

C Jumlah perangkat daerah dengan nilai 

variabel lebih dari 700 

Terdiri dari: 

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling 

banyak    4 (empat) asisten;  

2. Sekretariat dprd;  

3. Dinas paling banyak 30 (tiga puluh); dan  

4. Badan paling banyak 6 (enam).  

 

Sumber: Biro Organisasi Kemendagri, 2015 

Penentuan beban kerja didasarkan pada penghitungan skor variabel umum dan 

teknis sebagaimana telah diuraikan diatas. Variabel umum mencakup: jumlah penduduk, 

luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas dan variabel teknis. 

Penentuan besaran/tipe Badan Litbang Kota Balikpapan berdasarkan berdasarkan 

penghitungan skor variabel umum (40 persen) dan variabel teknis (60%). Berdasarkan 

hasil skor beban kerja, maka dapat ditentukan besaran organisasi Badan Litbang apakah 

termasuk dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Uraian masing-masing tipe sebagai berikut: 

1. Badan Tipe A,  dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan dengan beban kerja yang besar.  Badan Tipe  A terdiri dari 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian 
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dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan 

fungsional.  

2. Badan Tipe B, dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan dengan beban kerja yang  sedang. Badan Tipe  B terdiri dari 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian 

dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang atau jabatan 

fungsional.  

3. Badan Tipe C, dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan dengan beban kerja yang  kecil.  Badan Tipe  C terdiri dari 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian 

dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi 

 Selain itu, juga terdapat Unit Pelaksana Teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) 

subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.  

 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah 

adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan 

pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan 

kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat 

diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang 

dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan 

untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Besaran struktur Organisasi Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan kriteria 

variabel umum dan variabel teknis di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan 

ketentuan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2  
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Tabel 5.2 

Variabel Umum Penentu Besaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lingkup 

Provinsi, Kabupaten dan Kota 

Faktor Umum  Provinsi  

Di Pulau Jawa: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas Wilayah 

3. Jumlah APBD dan 

4. Jumlah wilayah 

Kab/Kota 

Luar Pulau Jawa: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas Wilayah 

3. Jumlah APBD dan 

4. Jumlah wilayah 

Kab/Kota 

Wilayah Kepulauan: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas wilayah darat 

3. Luas wilayah laut 

4. Jumlah APBD 

5. Jumlah wilayah 

bawahan 

6. Jenis 

transportasi/penghubu

ng antar pulau, 

7. Waktu/jarak tempuh 

dari kab/kota ke 

provinsi,  

8. Jumlah pulau 

besar/kecil 

berpenduduk; 

Perbatasan Antar Negara: 

1. Jumlah penduduk 

2. luas wilayah 

3. jumlah APBD 

4. Jumlah wilayah 

bawahan (kab/kota),  

5. Panjang garis wilayah 

perbatasan antar 

negara, 

6. Jenis transportasi 

penghubung ke 

wilayah perbatasan 

antar negara 

7. waktu/jarak tempuh 

dari wilayah 

perbatasan antar 

negara ke provinsi,  

8. Potensi sosial 

ekonomi di wilayah 

perbatasan antar 

negara. 

 

Variabel Faktor Umum  Lingkup Kabupaten/Kota 

Di Pulau Jawa dan 

madura: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas Wilayah 

3. Jumlah APBD dan 

4. Jumlah wilayah 

bawahan (kecamatan) 

Luar Pulau Jawa dan 

Madura: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas Wilayah 

3. Jumlah APBD dan 

4. Jumlah wilayah 

bawahan (kecamatan) 

Wilayah Kepulauan: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas wilayah  

3. Jumlah APBD 

4. Jumlah wilayah 

bawahan 

5. Jenis 

transportasi/penghub

ung antar pulau, 

6. Waktu/jarak tempuh 

dari kecamatan ke 

kabupaten.  

7. Waktu jarak tempuh 

dari desa/kelurahan 

ke kecamatan; 

Perbatasan Antar Negara: 

1. Jumlah penduduk 

2. Luas wilayah 

3. Jumlah APBD 

4. Jumlah wilayah 

bawahan (kecamatan),  

5. Jenis transportasi 

penghubung ke 

wilayah perbatasan 

antar negara 

6. Waktu/jarak tempuh 

dari wilayah 

perbatasan antar 

negara ke provinsi,  

7. Potensi sosial ekonomi 

di wilayah perbatasan 

antar negara. 

Sumber: Biro Organisasi Kemendagri, 2015 

Selain berdasarkan variabel umum dan variabel teknis, penyusunan organisasi 

perangkat daerah juga harus berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang 

perlu ditangani. Penanganan urusan sebagaimana dimaksud tidak harus dibentuk ke dalam 

organisasi tersendiri dan dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat 
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daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang 

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.  

Dapat disimpulkan besaran organisasi  perangkat daerah ditentukan oleh 

penghitungan skor variabel umum (40 persen) dan variabel teknis (60%). Variabel Umum 

antara lain meliputi: kondisi geografis, kependudukan, keuangan daerah dan wilayah 

administrasi pemerintahan. Selanjutnya variabel teknis berkaitan dengan aspek-aspek 

teknis bidang yang dikaji. Dengan demikian besaran organisasi perangkat daerah ditiap 

daerah tidak sama atau seragam, tergantung dari karakteristik daerah tersebut. 

Selanjutnya perhitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :  

1. Faktor Umum dan faktor teknis mempunyai interval skala nilai dari 200 s.d. 1000; 

2. Persentase faktor umum = 40% dan faktor teknis = 60% ; 

3. Total skor kurang dari 400 skor, belum dapat dibentuk dinas.   

4. Total skor dari 400 sampai dengan 600 skor, dibentuk  dinas tipe C; 

5. Total skor dari 600 sampai dengan 800 dibentuk  dinas tipe B; 

6. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A. 

 

Saat ini kendala pembentukan Badan Litbang adalah belum adanya dasar penentuan 

variabel teknis yang disepakati dalam revisi PP No 41 Tahun 2007. Akan tetapi  

Mengingat sangat pentingnya Lembaga Litbang, maka diharapkan pembentukan lembaga 

ini dapat dilakukan sesegera mungkin sambil menunggu payung hukum (Revisi PP No 

41/2007). Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara Bagian Hukum dan 

Organisasi dan melakukan percepatan melakukan pembahasan dengan DPRD Kota 

Balipapan untuk segera membentuk Lembaga Litbang. Untuk memperoleh gambaran, 

berikut diberikan contoh  skor penghitungan faktor umum pada kabupaten di luar Pulau 

Jawa sebagaimana dikutip dari lampiran revisi Perpres No 41 Tahun 2007. 

 

 



48 | P a g e  
 

Tabel 5.3 

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa 

 

NO. 

 

 

VARIABEL & KELAS INTERVAL 

 

BOBOT 

(%) 

SKALA 

NILAI 

 

SKOR 

1 Jumlah Penduduk (Jiwa)  

 ≤ 150.000 

 150.001 -  300.000 

 300.001 – 450.000 

 450.001 – 600.000  

 > 600.000 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

11 

 

 

22 

44 

66 

88 

110 

2 Luas Wilayah (Km²)  

 ≤ 1.000 

 1.001– 2.000 

 2.001 – 3.000 

 3.001 – 4.000 

 > 4.000 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

9 

 

 

 

18 

36 

54 

72 

90 

3 Jumlah APBD 

 ≤ Rp200.000.000.000,00 

 Rp200.000.000.001,00 –

Rp400.000.000.000,00 

 Rp400.000.000.001,00 – 

Rp600.000.000.000,00 

 Rp600.000.000.001,00 – 

Rp800.000.000.000,00 

 > Rp800.000.000.000,00 

 

 

200 

 

400 

 

 

600 

 

800 

 

1.000 

 

 

 

 

 

 

10 

 

20 

 

40 

 

 

60 

 

80 

 

100 

4 Jumlah Kecamatan 

 ≤ 5  

 6 – 10  

 11 – 15 

 16 – 20 

 > 20  

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

5 

 

 

10 

20 

30 

40 

50 

5 Jumlah Desa  

 ≤ 10 

 11 – 20 

 21 - 30 

 31 – 40 

 > 40 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

5 

 

10 

20 

30 

40 

50 

Sumber:  Lampiran pada Revisi PP No 41 Tahun 2007 
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Selanjutnya untuk memahami faktor teknis, berikut diberikan contoh  skor 

penghitungan faktor teknis bidang pendidikan pada kabupaten di luar Pulau Jawa 

sebagaimana dikutip dari lampiran revisi Perpres No 41 Tahun 2007. 

Tabel 5.4 

Perhitungan Skor Variabel Faktor Teknis Bidang Pendidikan  

Kabupaten di Luar Pulau Jawa 
 

 

NO 

 

VARIABEL & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 
BOBOT (%) SKOR 

1 

Jumlah TK  

 ≤ 150 

 151 – 767 

 768 – 1.384 

 1.385 –2.001 

 > 2.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

2 

Jumlah  SLB : 

 <5 

 5 – 20 

 21 – 35 

 36 – 50 

 >50 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

3 

Jumlah SD : 

 < 800 

 800 – 1.867 

 1.868 – 2.934 

 2.935 –4.001 

 > 4.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

4 

Jumlah SMP : 

 < 100 

 100 – 233 

 234 – 366 

 367 – 499 

 > 499 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

5 

Jumlah SMA : 

 <50 

 50 - 83 

 84 – 116 

 117 – 149 

 > 149 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

6 

Jumlah SMK : 

 <30 

 30 – 47 

 48 – 64 

 65 – 81 

 > 81 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  
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7 

Jumlah Siswa TK : 

 < 15.000 

 15.000 – 26.667 

 26.668 – 38.334 

 38.335 – 50.001 

 >50.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

8 

Jumlah Siswa SLB : 

 <200 

 200 – 800 

 801 – 1.400 

 1.401 – 2.000 

 >2.000 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

1 

 

 

2  

4   

6   

8  

10  

9 

Jumlah Siswa SD : 

 < 150.000 

 150.001 – 300.000  

 300.001 – 450.000 

 450.001 – 600.000 

 > 600.000 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

10 

Jumlah Siswa SMP : 

 < 30.000 

 30.000 – 86.667 

 86.668 – 143.334 

 143.335 – 200.001 

 > 200.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

11 

Jumlah Siswa SMA : 

 < 15.000 

 15.001 – 36.667 

 36.668 – 58.334 

 58.335 – 80.001 

 > 80.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

12 

Jumlah Siswa SMK : 

 < 10.000 

 10.000 – 20.000 

 20.001 – 30.000 

 30.001 – 40.000 

 40.000 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

13 

Jumlah Guru TK : 

 < 600 

 600 - 2.067 

 2.068.- 3.534 

 3.535 – 5.001 

 >5.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

3 

 

6   

12   

18   

24  

30  

14 

Jumlah Guru SLB : 

 <50 

 50 – 83 

 84 – 116 

 117 – 149 

 >149 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

15 Jumlah Guru SD :    
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 <7.000 

 7.000  - 14.667 

 14.668 – 22.334 

 22.335 – 30.001 

 >30.001 

200 

400 

600 

800 

1.000 

3 6   

12   

18   

24  

30  

16 

Jumlah Guru SMP : 

 < 3.000 

 3.000 – 5.333 

 5.334 – 7.666 

 7.667 – 9.999 

 >9.999 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

3 

 

6   

12   

18   

24  

30  

17 

Jumlah Guru SMA : 

 <1.000 

 1.000 – 1.667 

 1.668 – 2.334 

 2.335 – 3.001 

 >3.001 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

3 

 

6   

12   

18   

24  

30  

18 

Jumlah Guru SMK : 

 <1.000 

 1.000 – 1.667 

 1.668 – 2.334 

 2.335 – 3.001 

 >3.001 

200 

400 

600 

800 

1.000 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

19 

Jumlah Balai Pelatihan dan Penataran Guru 

 < 3 

 3 - 5  

 5 – 7 

 7 – 9 

 > 9 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

20 

Jumlah Lembaga Pengelola PLS (SKB) : 

 <5 

 5 – 8 

 9 – 11 

 12 – 14 

 >14 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

21 

Jumlah Lembaga Pengelola PLS (PKBM) : 

 <20 

 20 – 47 

 48 – 74 

 75 – 101 

 >101 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

22 

Jumlah Lembaga Pengelola PLS (Kursus) : 

 <20 

 20 – 33 

 34 – 46 

 47 – 59 

 >59 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

23 

Jumlah Lembaga Pengelola PLS (PAUD) : 

 <15 

 15 – 22 

 23 – 29 

 30 – 36 

 

200 

400 

600 

800 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  
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 >36 1.000 10  

24 

Jumlah Warga Belajar : 

 <150 

 150 – 533 

 534 – 916 

 917 – 1.299 

 >1.299 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

4   

8   

12   

16  

20  

25 

Jumlah Pamong Belajar : 

 <20 

 20 – 33 

 34 – 46 

 47 – 59 

 >59 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

1 

 

2   

4   

6   

8  

10  

26 

Jumlah Tenaga Fungsional PLS lainnya 

(tutor, instruktur, TLD, dll) : 

 <150 

 150 – 267 

 268 – 384 

 385 – 501 

 >501 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

1 

 

 

2   

4   

6   

8  

10  

27 

Jumlah Penduduk Usia Sekolah (0  - 6 tahun) 

: 

 <130.000 

 130.000 – 203.333 

 203.334 – 276.666 

 276.667 – 349.999 

 >349.999 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

 

4   

8   

12   

16  

20  

28 

Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7 – 12 

tahun) 

 <150.000 

 150.000 – 216.667 

 216.668 – 283.334 

 283.335 – 350.001 

 >350.001 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

 

4   

8   

12   

16  

20  

29 

Jumlah Penduduk Usia Sekolah (13 – 15 

tahun) : 

 <100.000 

 100.000 – 233.333 

 233.334 – 366.666 

 366.667 – 499.999 

 >499.999 

 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

2 

 

 

4   

8   

12   

16  

20  

30 

Jumlah Penduduk Usia Sekolah (16 – 18 

tahun) : 

 <150.000 

 150.000 – 233.333 

 233.334 – 316.666 

 316.667 – 399.999 

 >399.999 

 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

 

2 

 

 

4   

8   

12   

16  

20 

31 
Jumlah Penduduk Buta Aksara : 

 <2.000 

 

200 

 

 

 

2   
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 2.000 – 4.667 

 4.668 – 7.334 

 7.335 – 10.001 

400 

800 

1.000 

1 4   

8  

10  

32 

Jumlah Angka Putus Sekolah : 

 <15.000 

 15.000 – 33.333 

 33.334 – 51.666 

 51.667 – 69.999 

 >69.999 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

2 

 

 

 

4   

8   

12   

16  

20 

33 

Tingkat Daya Serap Kelulusan Sekolah ke 

Sekolah Yang Lebih Tinggi : 

 < 40% (Sangat rendah) 

 40% - 50% (Rendah) 

 51%  - 60% (Sedang) 

 61% - 70% (Tinggi) 

 >70%  (Sangat Tinggi) 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4   

8   

12   

16  

20 

Sumber:  Lampiran pada Revisi PP No 41 Tahun 2007 

 

5.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Litbang 

Badan Litbang berkedudukan dalam struktur organisasi pemerintahan dalam negeri 

dan pemerintah daerah. Pasal 219 Ayat (1) UU No 23/2014 menyatakan pembentukan 

badan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Badan Penelitian 

Pengembangan Kota Balikpapan yang akan dibentuk menjadi salah satu institusi  di 

lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

sebagai kepala pemerintahan menyelenggarakan pembangunan khususnya pada bidang 

penelitian, pengembangan sebagai tolak ukur pembangunan daerah.   

Besaran organisasi Badan Litbang Kota Balipapan akan ditetapkan sesuai hasil 

penghitungan besaran organisasi mengacu pada  hasil revisi PP No 41 Tahun 2007  tentang 

organisasi perangkat daerah. Berikut dikemukakan contoh besaran organisasi Badan 

Litbang versi PP No 41 Tahun 2007 di Kota Bengkalis yang memiliki empat bidang yaitu: 

Bidang Sosial Budaya,  Bidang Ekonomi, Bidang pembangunan dan teknologi dan bidang 

pengkajian masalah strategis daerah (Bagan 1). Selanjutnya dikemukakan contoh uraian 

tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya dan Sub Bidang pada Badan Litbang 

Kabupaten Bengkalis sebagai berikut: 
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 Bidang sosial dan budaya mempunyai tugas pokok pemimpin, merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalaikan tugas-tugas 

penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan yang berlaku; 

 Bidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanakan perencanaan dan pengembangan tentang masalah-masalah 

pemerintahan dan sosial secara umum; 

b. Pelaksanakan koordinasi ke instansi terkait dan pihak lainnya dalam penelitian dan 

pengembangan bidang sosiial dan budaya; 

c. Pelaksanakan pengembangan program, pelatihan dibidang penelitian, 

pengembangan dan statistik; 

d. Pengevaluasian terhadap hasil-hasil penelitian, pengembangan dan statistik; 

e.  Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Litbang Kabupaten Bengkalis (Berdasarkan PP No 41 Tahun 

2007) 

 

  

 

Kepala 

Sub Bidng Ideologi, 

Politik, Hukum dan 

HAM 

Sub Bidang 

Pembangunan 
Sub Bidang SDA dan 

Lingkungan 
Sub Bidang 

Pemerintahah dan 

Budaya 

Sekretaris 

Subag Umum 

& 

Kepegawaian 

Bidang Pengkajian 

Masalah Strategis 
Bidang Pembangunan 

dan Teknologi 
Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya 

Subag 

Penyusunan 

Program 

 

Subag 

Keuangan 

 

Sub Bidang Sosial Subbidang Usaha 

perekonomian 
Sub Bidang 

Teknologi 
Sub Bidang SDM dan 

Kemasyarkatan 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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 Sub bidang pemerintahan dan budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan budaya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

 Tugas Sub Bidang Sosial 1) Sub bidang sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan-

bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang 

berhubungan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 

5.2  Identifikasi Permasalahan Kelembagaan Litbang 

 

Pembentukan lembaga litbang di daerah bukan tanpa tantangan dan hambatan.  

Permasalahan klasik berkisar pada sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana 

kelitbangan dan komitmen pengambil kebijakan. Masalah jumlah dan kualitas sumberdaya 

manusia peneliti yang rendah berimplikasi pada rendahnya hasil penelitian dan kajian. 

Kurang memadainya anggaran litbang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari eksekutif 

dan legislatif untuk kegiatan kelitbangan serta rendahnya komitmen pengambil kebijakan 

untuk memanfaatkan fungsi litbang. Permasalahan kelembagaan Litbang berkisar pada 

sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana kelitbangan dan penatalaksanaan. 

Permasalahan turut mempengaruhi pembentukan kelembagaan Litbang. 

1. Sumberdaya Manusia 

Permasalahan terbatasnya sumberdaya manusia peneliti baik jumlah dan mutu 

dihadapi oleh kelembagaan litbang di pusat maupun daerah. Jumlah peneliti di lingkup 

Litbang Pemerintahan Dalam Negeri berjumlah  285 peneliti yang tersebar di pusat dan 

daerah. Penyebab kurangnya sumberdaya manusia peneliti antara lain karena rekrutmen 

dan sertifikasi/diklat peneliti yang terbatas selain minat pegawai ke  jabatan fungsional  

peneliti rendah dibanding jabatan struktural. Rasio pegawai/strukstural dan fungsional 

peneliti tidak proporsional termasuk kemampuan SDM fungsional peneliti yang rendah 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat inovatif dan 
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implementatif. Sejauh ini belum dilakukan  pemetaan berapa jumlah peneliti yang 

dibutuhkan oleh Litbang di tiap Kabupaten/Kota. 

2. Anggaran Litbang 

Anggaran kelitbangan diakui oleh berbagai kalangan belum optimal. Hal ini dilihat 

dari kondisi berikut: Pengeluaran pembiayaan Litbang Nasional sangat kecil dibandingkan 

dengan penyediaan APBN;  Belum adanya kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran 

pembiayaan Litbang Nasional dan Daerah.; Belum adanya payung hukum yang mendorong 

kelembagaan Litbang untuk melakukan koordinasi tentang pengeluaran pembiayaan 

Litbang;  Belum adanya mekanisme sinkronisasi dan integrasi data pembiayaan Litbang 

pada kelembagaan Litbang;  Masih terbatasnya data tentang kontribusi swasta dalam 

pengeluaran pembiayaan Litbang;  Belum optimalnya kebijakan dalam meningkatkan 

besaran proporsi swasta dalam pengeluaran pembiayaan Litbang.  Di lingkup 

Kabupaten/Kota permasalahan anggaran berkaitan dengan terbatasnya pengeluaran 

pembiayaan  litbang Kabupaten/Kota  dalam  APBD; Belum adanya kebijakan untuk 

meningkatkan pengeluaran pembiayaan Litbang di Kabupaten/Kota; Belum optimalnya 

kerjasama  dan share anggaran antar lembaga Litbang  dengan Pihak lain. 

3. Infrastruktur/Sarana Prasarana 

Permasalahan sarana prasarana litbang juga menjadi masalah yang penting untuk 

dicermati. Tanpa ketersediaan sarana dan prasana yang memadai seperti laboratorium, 

ruang diskusi pakar, laboratorium inovasi, perpustakaan, fasilitas komputer dan internet 

mutahil peneliti litbang dapat bekerja secara optimal menghasilkan suatu produk litbang 

yang bernilai tinggi.  Tantangan lain litbang daerah adalah rendahnya tingkat aplikasi 

hasil-hasil penelitian pada sektor-sektor yang terkait ke dalam sebuah kebijakan yang 

operasional oleh pemerintah daerah selain rendahnya publikasi hasil penelitian yang telah 
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dilakukan. Selain itu Sarana dan prasarana  kelitbangan pada Kab/Kota yang memiliki 

lembaga litbang terbatas, dilihat dari:  ketersediaan perpustakaan dengan sistem on line,  

penyediaan pusat data analisis  yang up to date dan publikasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan. 

4. Penatalaksanaan 

Mayoritas Lembaga Litbang Pemrintahan Daerah belum memiliki dan 

menerapkan  SOP (standard operational procedures) dalam aktifitas kelitbangan. 

Akibatnya sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 

tiap unit kerja selain itu terjadi ketidak efisienan dalam penggunaan sumberdaya 

anggaran.  

 

5.3  Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pembentukan Badan Litbang  

 

Penataan Peraturan 

Penataan organisasi perangkat daerah belum memiliki payung hukum yaitu PP 

yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014 untuk mengatur organisasi perangkat daerah. 

Hingga Bulan Juni 2015 proses revisi PP No 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

sedang berlangsung sehingga pengaturan lebih lanjut pasal 209 UU No 23/2014 dalam 

rangka penataan organisasi perangkat daerah belum ada. Untuk itu, langkah pertama dalam 

pembentukan Badan Litbang adalah melakukan proyeksi dilanjutkan dengan menyiapkan 

data dan informasi sebagai bahan penghitungan variabel umum dan teknis berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam revisi PP No 41 Tahun 2007. Selanjutnya pembentukan 

Badan Litbang Kabupaten/Kota ditetapkan dengan penyiapan Ranperda  untuk dibahas 

dengan DPRD Kota Balikpapan (setelah menjadi Perda berlaku setelah mendapat 

persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah).  

Penataan Kinerja Organisasi 
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Penataan organisasi perlu dilakukan mengingat Badan Litbang Kota Balikpapan 

merupakan lembaga baru pada struktur organisasi pemerintah daerah di Kota Balikpapan. 

Agar Badan Litbang dapat mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien maka penataan 

perlu dilakukan terhadap aparatur yang akan menduduki jabatan  fungsional dan struktural.  

Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap beban kerja, jam kerja efektif, jumlah 

kebutuhan pegawai per jabatan, tingkat efisiensi jabatan, prestasi kerja jabatan, tingkat 

efisieni unit, standar prestasi kerja unit sehinga kebutuhan SDM dapat dipenuhi untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.  

 

1. Jam Kerja Efektif 
 

Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk 

berproduksi/menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja kantor setahun, 

setelah dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) 

seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. 

Allowance rata-rata sekitar 25% dari jumlah jam kerja formal. Jam kerja formal per 

minggu = 37 jam 30 menit. Dan jam kerja efektif per Minggu (dikurangi waktu luang 

25%) = 75/100 x 37 jam 30 menit = 28 jam. 

 Jam kerja efektif per hari untuk 5 hari kerja = 28jam/5hari = 5 jam 36 menit/hari 

sedangkan untuk 6 hari kerja 28 jam/6 hari = 4 jam 23 menit/hari. 

 Jam kerja efektif per Tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari x 5 jam 36 menit/hari = 

1.324 jam = 1.300 jam. Sedangkan untuk 6 hari kerja = 287 hari x 4 jam 23 

menit/hari = 1.339 jam = 1.300 jam. 

Jam kerja efektif tersebut kemudian akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang 

dihasilkan setiap unit kerja/jabatan. 

 
2. Jumlah Kebutuhan Pegawai per Jabatan 

 

Jumlah kebutuhan pegawai per jabatan merupakan jumlah pegawai ideal senyatanya 

yang diperlukan  oleh suatu unit organisasi atau pemangku jabatan, agar mencapai 

tingkat efisiensi dan prestasi kerja dengan kategori baik. Data ini dapat dipergunakan 

untuk menyusun formasi pegawai. Rumus yang dipergunakan adalah: 
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3. Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ) 
 

Tingkat efisiensi jabatan adalah tercapainya penyelesaian suatu pekerjaan oleh 

pemangku jabatan, dengan kualitas pelayanan yang baik, yaitu tepat hasil, dan tepat 

waktu, serta tidak melampaui anggaran yang telah disediakan. Data tingkat efisiensi 

jabatan ini, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kinerja pemangku jabatan 

yang diperoleh dari hasil perbandingan antara beban kerja (output), dengan jumlah 

pemangku jabatan dikalikan jam kerja efektif selama satu tahun (input). Rumus yang 

dipergunakan adalah: 

 

 

 

4. Prestasi Kerja Jabatan (PJ) 

Standar prestasi kerja jabatan adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pemangku 

jabatan dalam melaksanakan tugas. Rumus standar prestasi kerja jabatan (PJ) adalah : 

EJ diatas 1,00 A (sangat baik) 

EJ antara 0,90 – 1,00 B (baik) 

EJ antara 0,70 – 0,89 C (cukup) 

EJ antara 0,50 – 0,69 D (sedang) 

EJ di bawah 0,50 E (kurang) 

 

5.   Tingkat Efisiensi Unit (EU) 

Tingkat Efisiensi Unit (EU) adalah tercapainya penyelesaian suatu pekerjaan oleh 

pegawai unit dengan kualitas pelayanan yang baik, yaitu tepat hasil dan tepat waktu, 

serta tidak melebihi anggaran yang telah disediakan. Data tingkat efisiensi unit ini 

dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui kinerja unit organisasi yang 

diperoleh dari hasil perbandingan antara volume kerja unit (output) dengan jumlah 

pegawai unit dikalikan jam kerja efektif selama satu tahun (input). Rumus yang 

dipergunakan adalah : 

 

 

                                                                =      Beban Kerja 

                                                                             1300 

Jumlah Kebutuhan pegawai per jabatan 

                                                                =         Jumlah Beban Kerja 

                                                                         ∑ Pegawai yg ada X  1300 

Jumlah efisiensi jabatan (EJ)  

        Jumlah Efisiensi Unit                   =         Jumlah Beban Kerja 

                                                                         ∑ Pegawai Unit X  1300 



60 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 

6.  Standar Prestasi Kerja Unit (PU) 
 

Standar prestasi kerja unit adalah nilai baku kemampuan hasil kerja suatu unit 

organisasi. Rumus standar prestasi kerja unit yang dipergunakan adalah : 

A = sangat baik apabila EU > 1 

B = baik apabila EU = 0,90 — 1,00 

C = cukup apabila EU = 0,70 — 0,89 

D = sedang apabila EU = 0,50 — 0,69 

E = kurang apabila EU < 0,50 

 

Penataan Tatalaksana (Standar Operasional Prosedur) 

 

Penataan tatalaksana dilakukan untuk mendokumentasikan standar baku 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini diawali 

dengan analisis perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada 

masing-masing bidang dan sub bidang di Badan Litbang. Target yang ingin dicapai adalah 

meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Badan Litbang Kota 

Balikpapan. Namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan 

tatalaksana hanyalah sebagai alat bantu yang tidak harus selalu digunakan secara formal 

bila ingin melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan 

dapat dilakukan dengan segera tanpa harus melalui proses analisis Perbaikan/penataan 

ulang tatalaksana perlu dilakukan bilamana, antara lain: Pertama, terjadi perubahan arah 

strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (visi, misi dan sasaran strategis) 

yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran 

(output) organisasi/unit kerja, dan kedua, adanya keinginan/dorongan dari dalam 
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Pemerintah Kota Balikpapan atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah satu 

pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja secara signifikan.  

Salah satu hasil analisis terhadap proses kelitbangan adalah standar baku 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang secara tepat, cepat dan efisien. Selain 

kebijakan pemerintah, upaya mewujudkan kinerja pelayanan Litbang secara terukur dan 

dapat dievaluasi keberhasilannya. Untuk itu Badan Litbang Kota Balikpapan perlu 

memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar (Standar Operasional Prosedur / 

SOP). Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas 

kelitbangan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata 

kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen 

mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk 

mewujudkan good governance. Selain SOP, muara dari penataan tatalaksana kelitbangan 

adalah memperkuat struktur organisasi dan pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan 

(job descriptions).  

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil-hasil kelitbangan maka Badan Litbang 

Kota Balikpapan perlu melakukan langkah-langkah penatalaksanaan kelitbangan untuk 

melaksanakan amanat peraturan perundangan yaitu:  

a. Menyusun dan menerapkan grand design dan road map kelitbangan 

b. Memantapkan penerapan Standar operating procedur  (SOP) dan Petunjuk Teknis 

Operasional 

c. Penyusunan Road Map panduan pengelolaan inovasi daerah. 

d. Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa. 

 

Penguatan Sumberdaya Manusia 

Penguatan sumberdaya manusia di lingkup Badan Litbang Kota Balikpapan, melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan jumlah peneliti/perekayasa/analis kebijakan dengan membuka 

formasi CPNS khusus untuk peneliti/perekayasa/aanalis kebijakan dan alih jabatan 

struktural ke fungsional 

2. Untuk meningkatkan minat jabatan fungsional BPP prov bekerjasama dengan 

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan sosialisasi jabatan fungsional 

peneliti/perekayasa/analis  kebijakan ke SKPD Kab/Kota. 

3. Meningkatkan jumlah peneliti/perekayasa/analis kebijakan dengan membuka 

formasi CPNS khusus untuk peneliti/perekayasa/aanalis kebijakan dan alih jabatan 

struktural ke fungsional 

4. Untuk meningkatkan minat jabatan fungsional BPP prov bekerjasama dengan 

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan sosialisasi jabatan fungsional 

peneliti/perekayasa/analis  kebijakanke SKPD Kab/Kota. 

5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Peneliti, 

Perekayasa, dan Analis Kebijakan melalui: 

6. Memprioritaskan Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Analis Kebijakan untuk 

mengikuti pendidikan lanjutan Strata-2  dan Strata-3 melalui program beasiswa 

Pemerintah Daerah  

 Meningkatkan akses kepada pejabat fungsional untuk mengikuti :Bimbingan 

teknis dan sertifikasi, Studi banding, Mengikuti lomba karya ilmiah serta 

Seminar/Workshop. 

 Peningkatan collecting informasi/data, pendayagunaan HKI, informasi dan 

sarana prasarana Iptek untuk mendukung kelitbangan dan penguatan SIDa 

7. Fasilitasi pengembangan budaya inovasi di kalangan aparatur  litbang, melalui: 

 Mengikusertakan dalam diklat manajerial untuk menumbuhkan budaya 

wirausaha/enterpreneurship 

 Meningkatkan pemberian  apresiasi terhadap pemda yang berinovasi dalam 

penyelengaraan pemerintahan daerah 

 Meningkatkan pemberian Apresiasi kepada Balitbang daerah yang menginisiasi 

dan menyelenggarakan aktifitas penguatan SIDa 

 Kampanye budaya inovasi di kalangan aparatur 
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Peningkatan sarana prasarana 

Pembenahan sarana prasarana litbang juga menjadi langkah penting yang perlu 

dilakukan oleh Badan Litbang Kota Balikpapan. Tanpa ketersediaan sarana dan prasana 

yang memadai seperti laboratorium, ruang diskusi pakar, laboratorium inovasi, 

perpustakaan, fasilitas komputer dan internet mutahil peneliti litbang dapat bekerja secara 

optimal menghasilkan suatu produk litbang yang bernilai tinggi, untuk itu, penyiapan dan 

penyediaan sarana prasarana melalui: 

a. Meningkatkan kinerja Lembaga Litbang dengan dukungan sarana  gedung, ruang 

rapat, perpustakaan dan kendaraan operasional. 

b. Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang, antara lain penggunaan 

online system technology,  penyediaan pusat data analisis yang selalu up to date, dan 

publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan. 

 

Penguatan Jaringan kelitbangan 

 

Penguatan jaringan kelitbangan penting dilakukan oleh Badan Litbang Kota 

Balikpapan melalui upaya-upaya: 

a. Memantapkan  Network dan koordinasi yang sinergis antar lembaga Litbang, dengan 

kegiatan: 

 Peningkatan intensitas penyelenggaraan Diskusi Terfokus, Seminar atau lokakarya 

dengan tema/topik kelitbangan dan penguatan inovasi daerah 

 Peningkatan kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi  Litbang Pemerintah, 

swasta dan masyarakat untuk penguatan  inovasi daerah 

 Mengoptimalkan peran jejaring melalui Forum Komunikasi Litbangda. 

 

b. Melakukan intermediasi antara pelaku Litbang dengan Pengambil Kebijakan (pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah) agar mempermudah kerangka regulasi dan administrasi 

serta mendorong meningkatnya anggaran Litbang Proviinsi 
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BAB VI 

PENUTUP 

Kegiatan kelitbangan berperan penting menghasilkan berbagai kajian dan penelitian 

sebagai tahap awal melahirkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat. Namun saat ini peran 

kelitbangan masih belum optimal dikarenakan belum terlembagakan secara tersendiri. 

Keberadaan kegiatan kelitbangan yang masih melekat pada institusi Badan Perencana 

Pembangunan Daerah menjadi jarang dimanfaatkan untuk menyusun formulasi dan 

penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran litbang dalam 

menentukan arah dan strategi pembangunan di Kota Balikpapan menuntut untuk 

pembentukan lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan agar kegiatan kelitbangan 

lebih bermanfaat,  terarah, terkoordinasi, dan menghasilkan kebijakan pemerintah daerah 

melalui  research based policy. 

Sehubungan dengan hal itu beberapa hal perlu dilakukan yaitu pertama, 

pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagai amanat 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana telah dinyatakan secara jelas bahwa 

perangkat daerah yang berbentuk badan meliputi, perencanaan, keuangan, kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Kedua, Penguatan Kapasitas Kelitbangan 

mengingat perkembangan Kota Balikpapan yang pesat dengan segenap potensi daerah 

yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi sehingga dapat melahirkan kebijakan 

pemerintah daerah yang berdasarkan kepada riset dan penelitian. Ketiga, sejalan dengan 

pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan perlu dipersiapkan dengan strategi 

peningkatan kapasitas melalui penyiapan Sumber Daya Manusia Kelitbangan secara 

profesional, anggaran yang memadai seiring dengan persiapan sarana dan prasarana untuk 

kegiatan kelitbangan.  
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PENUTUP 

Kegiatan kelitbangan berperan penting menghasilkan berbagai kajian dan penelitian 

sebagai tahap awal melahirkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat. Namun saat ini peran 

kelitbangan masih belum optimal dikarenakan belum terlembagakan secara tersendiri. 

Keberadaan kegiatan kelitbangan yang masih melekat pada institusi Badan Perencana 

Pembangunan Daerah menjadi jarang dimanfaatkan untuk menyusun formulasi dan 

penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran litbang dalam 

menentukan arah dan strategi pembangunan di Kota Balikpapan menuntut untuk 

pembentukan lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan agar kegiatan kelitbangan 

lebih bermanfaat,  terarah, terkoordinasi, dan menghasilkan kebijakan pemerintah daerah 

melalui  research based policy. 

Sehubungan dengan hal itu beberapa hal perlu dilakukan yaitu pertama, 

pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagai amanat 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana telah dinyatakan secara jelas bahwa 

perangkat daerah yang berbentuk badan meliputi, perencanaan, keuangan, kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Kedua, Penguatan Kapasitas Kelitbangan 

mengingat perkembangan Kota Balikpapan yang pesat dengan segenap potensi daerah 

yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi sehingga dapat melahirkan kebijakan 

pemerintah daerah yang berdasarkan kepada riset dan penelitian. Ketiga, sejalan dengan 

pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan perlu dipersiapkan dengan strategi 

peningkatan kapasitas melalui penyiapan Sumber Daya Manusia Kelitbangan secara 

profesional, anggaran yang memadai seiring dengan persiapan sarana dan prasarana untuk 

kegiatan kelitbangan.  

 


