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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
A.   Latar Belakang Masalah 

Birokrasi pemerintah merupakan ujung tombak baik dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan. Berdasarkan 

peranannya tersebut, birokrasi publik dituntut untuk dapat menjadi suatu 

lembaga yang bersifat  akomodatif dan responsif terhadap tuntutan baik yang 

bersifat lokal maupun global. Akan tetapi, dalam kenyataannya, citra dari 

lembaga publik tersebut, yaitu birokrasi pemerintah hingga saat ini masih 

sangat buruk dalam pandangan masyarakat. Hal ini tidak  lepas dari perilaku 

aparat pemerintah yang dipandang berperilaku korup. 

Buruknya kinerja aparat pemerintah banyak mendapat sorotan dari 

berbagai kalangan. Kompas dalam salah satu tajuknya mengungkapkan bahwa 

kinerja pegawai negeri, sebagai salah satu mata rantai birokrasi, di Indonesia 

oleh sebagian besar kalangan masyarakat masih dianggap rendah. Di 

Indonesia, birokrasi diidentikkan dengan pegawai negeri yang lamban, korup, 

dan red tape (prosedur birokratis yang berlebihan, sangat memakan waktu dan 

biaya). Stigma seperti itu masih tetap melekat sejak masa Orde Baru hingga 

saat ini, dan bahkan dikaitkan dengan mentalitas bangsa (Kompas, Sabtu 26 

Maret 2005). 

Lebih lanjut, Kompas mengungkapkan bahwa “mentalitas pegawai 

negeri sebagai birokrat hingga saat  ini dianggap terlekat dengan stigma 

 

 



korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”. Anggapan seperti ini terbukti pada  

ketidakefektifan dan ketidakefisienan mereka melayani masyarakat. Hal ini  

terungkap berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada  

16  – 17 Maret 2005. Berdasarkan hasil jajak pendapat, terungkap bahwa  

penilaian 62% responden menyatakan bahwa aparat pemerintah belum  

terbebas dari KKN setiap kali menjalankan kerjanya. Hal ini menunjukkan  

bentuk kegagalan riil birokrasi (Kompas, Sabtu  26 Maret 2005).    

Terkait dengan buruknya citra aparat pemerintah, Harian Kompas,  

mensinyalir ada tiga hal penting yang menjadi catatan nilai buruk pegawai  

negeri di mata masyarakat. Ketiga hal itu meliputi antara lain: pertama, waktu  

yang relatif lama dal am pelayanan. Kedua, prosedur yang berbelit-belit, dan  

yang ketiga adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Diperlukan waktu  

yang cukup panjang dan upaya serius untuk merubah stigma buruk yang  

melekat pada pegawai negeri. Bukti buruknya kinerja pegawai negeri di  

Indonesia terlihat dari peringkat birokrasi yang dilakukan oleh lembaga  

internasional. Berdasarkan penilaian tentang birokrasi dan  red tape di Asia,  

Indonesia memperoleh skor sebanyak 7,57 dari skala 0 terbaik hingga 10  

terburuk (Kompas, 26 Mar et 2005).    

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja pegawai  

negeri. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja  

pegawai negeri di Indonesia adalah rendahnya tingkat gaji yang diterima.  

Ketidakseimbangan antara gaji ya ng diterima dengan kebutuhan yang harus  

dipenuhi menyebabkan pegawai negeri berupaya untuk mencari penghasilan 



tambahan dengan caranya masing-masing. Selain faktor gaji, rendahnya sanksi  

yang diberikan atas pelanggaran juga menjadi salah satu faktor pendukung  

berlangsungnya pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun  

disipliner.  

Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus harus dilakukan agar  

kinerja aparat birokrasi menjadi semakin baik sehingga keinginan untuk  

mewujudkan good governance birokrasi segera dapat terwujud. Kualitas kerja  

birokrasi pemerintah yang pekerjaannya dapat dikategorikan ke dalam sektor  

jasa mempunyai pengukuran yang berbeda dengan mutu barang-barang. Ada  

enam perbedaan pengukuran kualitas jasa dengan barang produksi. Perbedaan  

yang pertama adalah bahwa jasa selalu melibatkan kontak langsung antara  

penyelenggara dengan pemakai akhir. Hal kedua yang membedakan antara  

pengukuran kualitas jasa dengan barang adalah bahwa jasa harus diberikan  

tepat pada waktunya. Hal yang ketiga ad alah bahwa jasa tidak dapat disajikan.  

Perbedaan yang keempat adalah menyangkut ketidakberwujudan dari jasa  

tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa jasa sebagian besar menyangkut proses  

dibandingkan dengan produk. Hal kelima adalah bahwa jasa biasanya  

diserahkan kepada pelanggan oleh manager junior. Hal terakhir yang  

membedakan antara pengukuran kualitas jasa dan produk adalah bahwa  

keberhasilan mengukur output merupakan hal yang sangat sulit dilakukan.  

Satu-satunya indikator yang dapat dilihat adalah adanya kepuasan pelanggan.  

Dinas pendidikan sebagai salah satu unsur birokrasi pemerintah  

merupakan penyelenggara jasa yang hasil-hasilnya dinikmati secara langsung 



oleh guru, sekolah dan mereka yang terlibat dalam pendidikan. Kualitas  

pelayanan instansi ini hanya  dapat diukur melalui kepuasan yang diperoleh  

penerima jasa instansi ini.   

Birokrasi bekerja atas dasar prinsip hirarkhi jabatan, yang ditunjukkan  

dengan adanya garis komando vertikal yang sangat kaku. Atasan  

membawahkan dan mengawasi bawahan, berdasarkan  pembagian  

tanggungjawab yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab bawahan. Setiap  

jabatan dijalankan berdasarkan penggajian dengan atas dasar keputusan  

tertulis yang selalu menjadi pegangan dan merupakan dokumen bagi pihak - 

pihak yang berkepentingan. Setiap pejabat bekerja pada satuan organisasi  

berikut masing-masing aparat dan perlengkapan yang kesemuanya pada  

akhirnya berwujud ke dalam bentuk kantor atau biro. Ciri penting dari suatu  

biro adalah terpisahnya tempat kerja dari rumah dan kedinasan dari urusan - 

urusan pribadi. Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kantor  

harus dibedakan dengan manajemen rumah tangga atau individu.  

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah yang  

memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk menga tur dan  

mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masing- 

masing, maka sebagai konsekwensinya pembiayaan beralih dari pusat ke  

daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 8 UU No. 22 tahun 1999. Untuk  

mengatur pembiayaan ini selanjutnya dikel uarkan Undang Undang No. 25  

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  

Daerah (Mulyasa, 2002: 5). 



Ketentuan tentang otonomi daerah sebagaimana dilandasi oleh  

Undang Undang No. 22 dan Nomor 25 tahun 1999 membawa dampak  

perubahan dal am pendidikan. Sebelum diberlakukannya UU tentang otonomi  

daerah, pendidikan masih tersentralisasi dan menjadi kewenangan pemerintah  

pusat. Setelah terbitnya Undang Undang tersebut, kewenangan mengatur  

pendidikan bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah  kota dan kabupaten.   

Konsep otonomi berperan untuk mewujudkan kemandirian dan  

profesionalisme manajemen pendidikan nasional yang pada gilirannya akan  

dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan. Kesenjangan mutu dan  

efisiensi pendidikan saat ini salah  satunya dipengaruhi oleh pengelolaan  

pendidikan yang terpusat.  Span of control yang terlalu jauh dimana  

pemerintah pusat tidak pernah memahami setiap daerah atau lembaga  

pendidikan (Mulyasa, 2002: 5). Dalam kerangka otonomi pendidikan,  

pemerintah pusat per lu lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan  

mendasar yang bertujuan memberikan kemudahan dan perlindungan.  

Selebihnya pengelolaan pendidikan yang terkait dengan variasi keadaan  

daerah dan pelaksanaan teknis pendidikan didelegasikan kepada pejabat  

daerah bahkan lembaga pendidikan itu sendiri.    

Peranan daerah yang perlu diperbesar tidak hanya menyangkut tugas - 

tugas dekonsetrasi dan perbantuan tetapi bahkan harus menyangkut wewenang  

dan kebijaksanaan untuk mengatur dan mengurus sistem pendidikan yang  

efisien dan bermutu sesuai dengan keadaan dan permasalahan masing-masing.  

Terkait dengan hal ini telah diberlakukan suatu sistem pendidikan berbasis 



sekolah yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan kegiatan pembelajaran  

dengan disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.  

Dengan diberlakukannya desentralisasi di bidang pendidikan tersebut,  

berarti ada penyerahan wewenang di bidang pendidikan oleh pemerintah pusat  

kepada daerah otonom, yang titik beratnya  di daerah kabupaten dan kota. Hal  

tersebut mempunyai arti bahwa daerah dan kota sebagai daerah otonom telah  

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan selanjutnya sebagian besar  

kewenangan pada bidang pendidikan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sebagai institusi yang  

berwenang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten di bidang  

pendidikan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 28 Tahun  

2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan  

Kabupaten Sukoharjo, terdiri dari: bagian tata usaha, S ub Din TK, SD, dan  

SLB; Sub Din SLTP, SMU, dan SMK; Sub Din PLS; Sub Din Pemuda, Olah  

Raga dan Kebudayaan; Sub Din Tenaga Kependidikan; Kelompok Jabatan  

Fungsional; Cabang Dinas; dan UPTD.   

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan  

Kabupaten dituntut untu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar  

kualitas yang ditentukan. Permasalahan yang berlangsung selama ini adalah  

kurangnya sumberdaya manusia yang memadai sehingga masih banyak  

kekurangan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam  

pelaksanaan tugas dan fungsinya.     

 



Berkenaan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah  

berakibat pada adanya kaitan hirarkhis yang putus antara pusat dan daerah.  

Hal ini membawa konsekuensi yang signifikan terhadap perencanaan  

pendidikan  yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Sistem yang dapat  

mendukung perencanaan yang terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan  

Kabupaten/Kota belum ada sehingga penyusunan rencana strategis daerah  

belum sepenuhnya mendukung rencana strategis yang dilakukan oleh  

Departemen Pendidikan/Pusat (Soepardi, 2002: 2). Berdasarkan latar belakang  

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Nilai -nilai  

TQM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo”.   

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan   

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :   

1.  Bagaimana implementasi nilai -nilai TQM pada Sub Dinas TK, SD dan  

SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo?  

2.  Sejauhmana keberhasilan Sub Dinas TK, SD dan SDLB Dinas Pendidikan  

Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan nilai -nilai TQM?  

3.  Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian  

nilai -nilai TQM pada Sub Dinas TK, SD dan SDLB Dinas Pendidikan  

Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana solusi yang di lakukan? 

 

 

 



C.   Tujuan Penelitian  

Mengacu pada permasalahan yang dibahas, penelitian ini bertujuan  

untuk mengetahui:   

1.  implementasi nilai -nilai TQM pada Sub Dinas TK, SD dan SDLB Dinas  

Pendidikan Kabupaten Sukoharjo  

2.  keberhasilan Sub Dinas TK, SD dan SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten  

Sukoharjo dalam mengimplementasikan nilai-nilai TQM.  

3.  Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian nilai - 

nilai TQM pada Sub Dinas TK, SD dan SDLB Dinas Pendidikan  

Kabupaten Sukoharjo dan solusi yang dilakukan.  

D.   Manfaat Penelitian  

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan  

sumbangan bagi manajemen sumberdaya pendidikan baik yang bersifat praktis  

maupun teoretis. Manfaat tersebut antara lain:   

1.  Manfaat Praktis  

a.  Sebagai sumbangan  informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten  

Sukoharjo tentang  Total Quality Management (TQM) pada lembaga- 

lembaga birokrasi pemerintah.   

b.  Sebagai gambaran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dalam  

upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia untuk mewujudkan  

elemen birokrasi yang  good governance. 

 

 



c.  Sebagai bahan masukan bagi para pegawai selaku elemen sumberdaya  

manusia untuk meningkatkan kinerja mereka dalam rangka  

mewujudkan birokrasi yang good governance.  

2.  Manfaat Teoretis  

a.  Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada  

Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas  

Muhammadiyah Surakarta.  

b.  Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan  

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian  

mengenai manajemen sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan.  

 


