
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pentingnya orientasi kewirausahaan (enterpreneurial orientation) bukan 

hanya bagi para manajer di sektor korporasi tetapi juga bagi para manajer atau 

pejabat birokrasi di sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

ditemukan oleh Diefenbach (2011) bahwa para peneliti sebelumnya dan praktisi 

secara berulang telah menyarankan agar sektor publik harus menjadi lebih 

berorientasi kepada kewirausahaan sebagai cara untuk merespon tantangan, atau 

perubahan lingkungan strategik. Lebih lanjut, Markley dan Macke (2002) 

menyatakan bahwa public entrepreneurs dan public entrepreneurship dalam 

berbagai kegiatan-kegiatan yang sama yang dilakukannya menunjukkan perilaku 

yang sama seperti halnya bagi para pebisnis (business entrepreneurs), dan juga 

memiliki motivasi yang sama seperti halnya pada organisasi atau mitra kerjanya 

yang berorientasi kepada laba,  mereka sama-sama dituntut untuk menciptakan 

nilai. Perbedaannya dengan organisasi yang berorientasi kepada laba adalah para 

entrepreneur di sektor publik dituntut untuk menciptakan nilai atau manfaat yang 

lebih luas kepada masyarakat, mulai dari pengurangan tingkat kemiskinan dan 

pendidikan untuk setiap warga negara.  Sementara itu,  DeVries (2012) 

menyatakan pentingnya penegakan etika birokrasi dan kejujuran pada sektor 

publik di negara-negara maju  kelompok Organization for Economic  Co-

operation  and  Development (OECD) sehingga direkomendasikan perlunya 

dibuat standar etika yang jelas, dan standar etika tersebut harus tercermin dalam 

kerangka hukum, serta harus tersedia bagi pegawai negeri. Isu atau asumsi 

strategik terkait dengan public entrepreneurship (PE), penegakan etika birokrasi 

dan akuntabilitas birokrasi daerah dan karakteristik pemerintahan daerah (pemda) 

dikaitkan dengan peningkatan kinerja Pemda menjadi topik bahasan disertasi ini. 

Tantangan di sektor publik dalam hal ini pemerintahan daerah memang jauh 

lebih kompleks dibandingkan sektor perusahaan atau privat sehingga elemen-

elemen PE juga harus dimiliki oleh pejabat publik  pada pemerintahan daerah 

(Diefenbach 2011). Namun hasil penelitiannya belum mengkaji secara lebih 

mendalam atas elemen dari PE yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Muhammad (2007) menyatakan bahwa 

kapasitas manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

pemerintahan provinsi Gorontalo, namun penelitiannya juga baru pada lingkup 

satu provinsi dan belum menyentuh kajian secara lebih mendalam terhadap 

elemen-elemen PE, serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan 

daerah dilihat dari  hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(EKPPD), aspek daya serap anggaran, kemandirian daerah, indeks pembangunan 

manusia, dan indeks kesejahteraan daerah.  Unsur-unsur dari orientasi 

kewirausahaan (entrepreneurial orientation) pada sektor privat sebagaimana 

diuraikan oleh Yusuf (2002) meliputi unsur-unsur inovasi, kreativitas dan risk 

taking yang berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi perusahaan dan 

perubahan lingkungan strategik. Unsur-unsur inilah yang belum dilakukan kajian 
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secara mendalam pada lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, baik pada 

tingkat pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan kabupaten/kota. 

     Di sisi lain, dengan melihat fenomena dewasa ini, dimana era otonomi 

daerah telah berjalan 15 tahun sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 

2004, dan terakhir saat penulisan ini dilakukan telah terbit UU No.23 Tahun 2014, 

ternyata kinerja sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia masih dianggap 

belum memenuhi harapan rakyat. 

       Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berupa hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(EKPPD) berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam 

Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 

kurun waktu 4 tahun terakhir 2009-2012 seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil EKPPD pemerintahan provinsi/kabupaten dan kota atas LPPD tahun 

2009-2012 

Tahun Pemda 
Hasil Evaluasi Total 

ST % T % S % R % S % 

2009 

Provinsi 0 0 29 8 4 5   0 33 7 

Kabupaten 0 0 269 71 70 90 50 100 344 74 

Kota 0 0 82 22 4 5   0 86 19 

Jumlah 0   380   78   50   463   

2010 

Provinsi 0 0 23 6 10 15 0 0 33 7 

Kabupaten 0 0 269 73 51 77 6 100 346 74 

Kota 0 0 77 21 5 8 0 0 86 18 

Jumlah 0   369   66   6   465   

2011 

Provinsi 1 3 25 6 7 13 0 0 33 7 

Kabupaten 23 70 294 74 48 86 5 100 365 75 

Kota 9 27 80 20 1 2 0 0 90 18 

Jumlah 33   399   56   5   488   

2012 

Provinsi 1 2 23 9 9 6 0 0 33 7 

Kabupaten 46 70 191 72 114 80 96 96 373 75 

Kota 19 29 51 19 20 14 4 4 91 18 

Jumlah 66   265   143       497   

    Keterangan :  

 ST (Sangat Tinggi), T (Tinggi), S (Sedang), R (Rendah) 

 Tahun 2009 dan 2010 tidak ada Pemda yang mendapatkan penilaian Sangat Tinggi (ST) 

Sumber : Hasil Evaluasi Ditjen Otda Kemendagri dan BPKP diolah. 

 

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar 

pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan kota/kabupaten  belum 

mendapatkan penilaian kinerja yang ―Sangat Tinggi‖ (excellent), bahkan masih 

terdapat pemda yang mendapatkan predikat ―Sedang.‖ Disamping itu, modus 

penyimpangan di dalam pengelolaan daerah masih saja terjadi (Lampiran 1: 

Mapping Corruption oleh KPK) sehingga hasil survey International 

Transparency menunjukkan IPK Indonesia masih pada skala nilai 3, dari nilai 
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tertinggi 10 dan berada pada posisi ke 100 dari sekitar 180 negara di dunia yang 

disurvey. Bahkan di tingkat ASEAN, posisi IPK Indonesia masih jauh berada di 

bawah Singapura, dan juga Brunei, Malaysia dan Thailand (Lampiran 2 dan 3). 

Pada aspek penyerapan anggaran, berdasarkan data yang diolah BPKP dari hasil 

audit BPK yang telah dipublikasikan, ternyata sisa anggaran yang tidak dapat 

digunakan untuk kegiatan pembangunan pada setiap akhir tahun anggaran masih 

cukup tinggi. Saldo anggaran yang tidak dapat digunakan atau SilPA (Selisih 

Lebih Perhitungan Anggaran) pada setiap akhir tahun anggaran rata-rata mencapai 

sekitar Rp 20 triliun untuk tingkat provinsi, dan tingkat nasional rata-rata 

mencapai sekitar Rp 60 triliun sebagaimana terlihat pada Lampiran 4 dan 5.  

Sementara itu,  target kinerja pemerintahan yang dicanangkan dalam RPJMN 

2009-2014 cukup tinggi ekspetasinya dihadapkan dengan kondisi saat ini 

(Lampiran 6), antara lain  IPK pada tahun 2014  harus mencapai nilai 5, nilai 

indeks Integritas Pelayanan Publik (IPP) diharapkan mencapai angka 8, dan 

seluruh laporan keuangan pemerintahan daerah harus memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari BPK. 

Kondisi tersebut ditengarai karena berbagai faktor, antara lain prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum diterapkan 

secara konsekuen oleh aparatur birokrasi pemerintahan daerah, lemahnya 

penegakan etika birokrasi, lemahnya akuntabilitas, serta belum dimilikinya spirit 

public entrepreneurship. Pentingnya fungsi kewirausahaan (entrepreneurship) pada 

sektor publik sejalan dengan temuan riset Malecki (1994) yang merujuk pada hasil 

penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa saat ini telah berkembang fungsi-

fungsi kewirausahaan (entrepreneurial functions) pada pemerintahan lokal/daerah 

dan sudah merupakan norma di negara-negara barat.  

Fenomena lainnya adalah alokasi anggaran negara yang ditransfer ke daerah 

cukup besar, setiap tahunnya selama 2005-2012 rata-rata sekitar 33% dari total 

anggaran negara (Lampiran 7), yang seharusnya indikator ekonomi daerah, antara 

lain indikator kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di tingkat provinsi 

lebih baik dari indikator nasional. Namun kenyataannya, masih banyak 

pemerintahan provinsi yang tingkat kemiskinan dan tingkat indeks pembangunan 

manusianya (IPM) lebih buruk dibandingkan indeks rata-rata nasional 

sebagaimana terlihat dari data BPS pada Lampiran 8.  Sebagian besar kemandirian 

daerah dari seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, utamanya pemerintahan 

kabupaten/kota masih rendah, artinya masih sangat tergantung pada transfer dana 

pusat  (Lampiran 9). 

Orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation/EO) atau PE pada 

pemerintahan daerah menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh aparatur 

birokrasi di daerah, disamping dukungan penegakan etika birokrasi dan diskresi 

manajemen yang dipayungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, 

serta sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah yang kompeten 

untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Pentingnya etika birokrasi 

dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan apa yang 

dinyatakan oleh DeVries (2002) bahwa untuk meningkatkan penegakan etika pada 

sektor publik di negara-negara OECD direkomendasikan, antara lain standar etika 

harus jelas, standar etika harus tercermin dalam kerangka hukum dan standar etika 

harus tersedia bagi pegawai negeri (civil servants). 
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Mengingat banyaknya faktor yang ditengarai memengaruhi kinerja 

pemerintahan daerah maka penelitian ini difokuskan pada penerapan PE oleh para 

pejabat publik pada pemerintahan daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Indonesia. Jumlah sampel penelitian 

sebanyak 145 pemerintahan daerah, atau sekitar 30% dari populasi jumlah pemda 

yang ada saat ini sebanyak 539 daerah otonom, yang mewakili pemerintahan 

provinsi, kota/kabupaten.  Sedangkan responden penelitian adalah para kepala 

daerah (gubernur/bupati/walikota), sekretaris daerah dan pimpinan satuan kerja 

daerah di bidang pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu (PTSP). Alasan pemilihan aparatur birokrasi pemerintahan 

daerah sebagai reponden karena birokrasi merupakan salah satu pilar yang sangat 

strategik untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu 

memberikan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat. Tidak ada satu pun negara 

maju di dunia ini tanpa didukung birokrasi pemerintahan yang kuat dan 

profesional, yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan program-program 

pembangunannya dengan baik dan fokus untuk memberikan kesejahteraan yang 

lebih baik kepada rakyatnya. Eagle (2005) menyatakan bahwa pada era 

manajemen publik saat ini, pemerintahan harus dikelola seperti layaknya 

perusahaan dan teknik-teknik berbasis kewirausaahaan (entrepreneurial 

techniques) atau model-model ekonomi harus digunakan sebagai upaya untuk 

peningkatan kinerja pemerintahan. Manajemen publik modern juga telah 

membawa perubahan di dalam administrasi publik dari semula bersifat eksklusif 

hanya fokus pada tugas-tugas yang sifatnya reguler, telah beralih kepada 

pendekatan yang lebih praktis, bersifat bisnis, serta lebih mengedepankan 

kompetensi, disamping integritas yang harus dijunjung tinggi (Kolthoff 

2006/2007). 

Birokrasi pemerintahan daerah dengan pimpinan yang memiliki orientasi 

kewirausahaan (entrepreneurial leaders) diharapkan akan mampu menghadapi 

tantangan perubahan lingkungan strategik yang semakin dinamis dan kompleks 

seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi sehingga kinerja 

pemerintahan daerah menjadi lebih baik.  Hal ini sejalan dengan hasil riset 

Mahmudi (2010) yang membuktikan bahwa pemerintahan daerah yang dipimpin 

oleh kepala daerah yang berlatar belakang wirausaha dengan pemerintahan daerah 

yang dipimpin bukan berlatar belakang wirausaha (entrepreneur), memiliki 

perbedaan kinerja yang signifikan, yaitu memiliki pertumbuhan pendapatan asli 

daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan human development 

index (HDI) yang lebih baik. Namun dalam penelitian yang dilakukannya belum 

terlihat apakah latar belakang wirausaha yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut 

juga didukung dengan perilaku kewirausahaan  (entrepreneurial behaviour) yang 

juga dimiliki oleh aparatur birokrasi daerah.   

Membangun birokrasi pemerintahan daerah yang tangguh dan profesional, 

serta memiliki spirit atau jiwa public entrepreneurship tentunya tidak hanya 

semata-mata membuat berbagai kebijakan publik, baik dalam tingkatan UU, 

Peraturan Pemerintahan, maupun Peraturan Daerah, tetapi perlu adanya suatu 

model yang tepat untuk dapat menggambarkan hubungan (linkages) antara spirit 

kewirausahaan publik atau PE dengan kinerja pemda.  Dengan model strategi 

peningkatan kinerja pemda tersebut diharapkan dapat mendorong untuk  

mengidentifikasi faktor-faktor mana yang paling dominan dari elemen-elemen PE 
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terhadap peningkatan kinerja pemda dikaitkan dengan  perubahan lingkungan 

strategik, didukung dengan penegakan etika dan akuntabilitas birokrasi yang 

handal. 

Perumusan Masalah 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi, atau 

kewenangan yang begitu luas diberikan sejak tahun 1999 dengan lahirnya UU 

No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian direvisi dengan 

lahirnya UU No.32 tahun 2004 dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat 

dapat dilakukan langsung oleh pemerintahan daerah dengan harapan  

kesejahteraan masyarakat  akan terus meningkat. Saat disertasi ini disusun, telah 

terbit revisi atas UU No.32 tahun 2004 yaitu UU No.23 tahun 2014. Namun 

demikian, dalam perjalanan otonomi daerah yang usianya lebih dari 15 tahun, 

dengan jumlah daerah otonom sebanyak 539 pemerintahan daerah, ternyata 

kinerja sebagian besar daerah otonom ini masih belum memenuhi harapan 

masyarakat, antara lain ditandai dengan masih rendahnya kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang 

tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan setiap akhir tahun anggaran, 

rendahnya nilai IPK, serta pelayanan publik yang belum optimal. Salah satu faktor 

yang ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah 

di Indonesia adalah belum dimilikinya jiwa, atau spirit PE di lingkungan birokrasi 

pemerintahan daerah secara menyeluruh. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini:  

1. Apakah karakteristik pemda dan spirit public entrepreneurship (PE) 

memengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah dan 

kemampuan daerah untuk menghadapi perubahan lingkungan strategik? 

2. Elemen-elemen mana dari karakteristik PE birokrasi pemerintahan daerah 

yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kinerja pemerintahan 

daerah? 

3. Apakah PE didukung dengan etika birokrasi dan akuntabilitas memengaruhi 

secara signifikan terhadap kemampuan daerah untuk menghadapi perubahan 

lingkungan strategik dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah? 

4. Alternatif  kebijakan strategik mana yang menjadi prioritas manajemen 

pemerintahan daerah untuk dapat mendorong tumbuhnya spirit PE untuk 

peningkatan kinerja pemerintahan daerah? 

Tujuan Penelitian 

          Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis karakteristik pemerintahan daerah dan pengaruhnya terhadap 

peningkatan kinerja pemerintahan daerah. 

2. Mengkaji elemen-elemen dari PE yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja pemerintahan daerah dan mampu menghadapi tantangan atau 

perubahan lingkungan strategik. 
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3. Menganalisis apakah PE dengan etika birokrasi dan akuntabilitas berpengaruh 

terhadap perubahan lingkungan strategik dan  peningkatan  kinerja 

pemerintahan daerah. 

4. Merekomendasikan alternatif kebijakan strategik yang menjadi prioritas 

manajemen pemerintahan daerah dalam mendorong tumbuhnya spirit PE bagi 

birokrasi pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan kinerja 

pemerintahan daerah. 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap 

berbagai elemen-elemen dari variabel laten yang memengaruhi kinerja 

pemerintahan daerah di Indonesia. Disamping itu, tujuan penelitian ini juga  untuk 

menginvestigasi penerapan model peningkatan kinerja pemerintahan daerah 

melalui penerapan public entrepreneurship  di Indonesia.  

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan telaahan literatur dan hasil penelitian sebelumnya, serta  

memperhatikan fenomena sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat untuk dapat: 

1. Menjawab apakah karakteristik pemerintahan daerah dan jiwa atau spirit  PE 

yang didukung penegakan etika dan akuntabilitas yang handal memengaruhi 

secara signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten 

dan kota) dan mampu merespon perubahan lingkungan strategik yang sangat 

cepat. 

2. Menjadikan model yang tepat bagi pemerintahan daerah untuk mengambil 

kebijakan strategik yang efektif untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada 

berdasarkan prioritasnya. 

3. Bagi kepentingan akademik, untuk menjadi referensi bagi peneliti lainnya 

melakukan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam, dan untuk pengayaan 

literatur terkait dengan pentingnya jiwa, atau semangat (spirit) kewirausahaan 

publik (public entrepreneurship) bagi pimpinan daerah/pejabat birokrasi di 

pemerintahan daerah sebagai public officials. 

4. Bagi pemerintahan daerah dan legislatif di daerah, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman tentang pentingnya karakteristik PE yang harus 

dimiliki oleh aparatur penyelenggara pemerintahan daerah, bukan hanya di 

sektor komersial. 

Kebaruan Penelitian (Novelty) 

           Kebaharuan (novelty) yang dihasilkan dari penelitian ini adalah adanya 

model strategi peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang menggabungkan 

konsep oerientasi kewirausahaan di sektor privat sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Yusuf (2002) dengan hasil penelitian Diefenbach (2011) dan Budding (2004) 

di sektor publik yang menunjukkan pentingnya public entrepreneurship pada 

sektor publik, dengan variabel-variabel yang diteliti lebih luas. Variabel tambahan 

tersebut meliputi karakteristik pemda, tambahan elemen PE yaitu  orientasi 

publik, serta variabel penegakan etika birokrasi dan akuntabilitas birokrasi 

dikaitkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Indonesia. 

Metodologi penelitian yang digunakan juga sedikit berbeda dengan penelitian 
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sebelumnya, dimana pada awal penelitian  menggunakan model SAST untuk 

mengidentifikasi asumsi strategis yang berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintahan daerah, sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengkaji 

hubungan kasualitas antar variabel-variabel laten tersebut dengan metode 

Structural Modelling Equation (SEM) dan pendekatan Analytical Hiraerchy 

Process (AHP) untuk merekomendasikan kebijakan strategi prioritas dalam 

rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah. 

Disamping itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah penggunaan data 

terkini hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) di 

Indonesia dalam 4 tahun terakhir (2009, 2010, 2011 dan 2012) di era otonomi 

daerah,  dengan sasaran responden para pejabat publik di daerah yang lebih luas 

sebanyak 145 Pemda, lebih 30% dari total populasi pemerintahan daerah otonom 

yang ada saat ini sebanyak 539 pemda, yang belum pernah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya di Indonesia. 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada 3 latent variables yang  

merupakan variabel independen, yaitu variabel yang dianggap memengaruhi satu 

sama lain, meliputi karakteristik pemerintahan daerah, jiwa atau spirit PE dan 

perubahan lingkungan strategik yang diasumsikan punya pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Karakteristik pemerintahan daerah yang 

diasumsikan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah meliputi aspek-aspek atau 

faktor-faktor jumlah aset yang dimiliki oleh  pemerintahan daerah, kapasitas fiskal 

yaitu kemampuan pendapatan asli daerah/PAD dibandingkan dengan dana transfer 

pusat, dan kapasitas manajemen dalam hal ini kapasitas manajerial 

pimpinan/birokrasi pemerintahan daerah.   

Unsur-unsur entrepreneurial orientation (EO) yang berlaku pada sektor 

privat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diasumsikan juga memengaruhi 

kinerja pemerintahan daerah meliputi inovasi, kreativitas manajerial, 

proactiveness, risk taking, ditambah satu faktor lainnya dari unsur public 

entrepreneurship yaitu orientasi kepada kebutuhan publik (public needs). 

Selanjutnya,  elemen-elemen dari lingkungan strategik yang diamati meliputi 

kondisi politik, peraturan perundang-undangan, perubahan teknologi, serta 

ekspetasi masyarakat (public expectations). Pada sektor publik, diasumsikan 

bahwa eskpetasi masyarakat yang sangat dinamis merupakan faktor penting dari 

lingkungan strategik yang memengaruhi kinerja sektor publik, walaupun dalam 

kondisi normal, ekspetasi masyarakat tetap dipandang lebih kompleks 

dibandingkan dengan ekspetasi konsumen di sektor privat.   

Sedangkan kinerja pemerintahan daerah yang menjadi dependent variable,  

terbatas pada indikator-indikator peningkatan kesejahteraan daerah  dari sisi IPM 

(Indeks Pembangunan Manusia) dan IKD (Indeks Kesejahteraan Daerah), 

peningkatan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan/atau IPP (Integritas Pelayanan 

Publik), dan peningkatan nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah), serta kemandirian daerah (rasio PAD terhadap transfer 

pusat ataupun APBD). IKD menggambarkan kualitas kesejahteraan daerah yang 

didasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur 

daerah. Semakin tinggi indeks kesejahteraan daerah (IKD) maka semakin 
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berkualitas kesejahteraan daerah yang bersangkutan (Hasil Litbang Kompas, 

2014).  Ukuran kinerja ini sangat penting bagi pemerintahan daerah dan di 

Belanda, pemerintah selalu menggunakan ukuran-ukuran kinerja untuk 

perencanaan dan pengendalian atas aktivitas-aktivitas pemerintahan atau hasil-

hasil yang diharapkan (VanElsacker 2007). Kegiatan pengendalian dan 

pemantauan kinerja juga penting untuk melihat sejauh mana pemerintahan daerah 

dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik sesuai dengan mandat yang 

diberikan dalam UU pemrintahan daerah di Afrika Selatan (Tsatsire 2008). 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang diuji dalam 

penelitian ini terkait dengan variabel laten yaitu public entrepreneurship dan 

kinerja pemerintahan daerah, antara lain mengacu pada definisi hasil asesmen, 

atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fernando (2005) sebagaimana 

diuraikan pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Definisi operasional penelitian 

Variabel Definisi Operasional 

Public 

Entrepreneurship 

 

 

Daya inovasi 

(Innovativeness) 

 

Pengambilan risiko 

(Risk taking) 

Proaktif (Proactiveness) 

Suatu proses dimana para manajer organisasi sektor 

publik memanfaatkan kesempatan-kesempatan 

(opportunities) tanpa memandang sumber-sumber 

daya yang mereka kendalikan saat ini. 

Kecenderungan terhadap perubahan, penerimaan dan 

pengimplementasian ide-ide baru, proses-proses, 

produk-produk atau layanan jasa baru. 

Kecenderungan terhadap pengambilan risiko untuk 

tindakan-tindakan mereka (manajer). 

Kencenderungan melakukan penelitian secara aktif 

untuk solusi yang kreatif (creative solutions), 

pemberian layanan (service delivery), implementasi 

dan memulai perubahan untuk terhadap kondisi 

situasi dan memberikan hasil-hasil terbaik. 

Sistem penghargaan 

berbasis risiko 

(Performance based 

rewards system) 

Memberikan atau merekomendasikan penghargaan 

nyata (tangible rewards) seperti gaji yang meningkat, 

atau promosi untuk kinerja yang efektif, pencapaian 

yang signifikan dan kompetensi yang 

ditunjukkannya. 

 

Pengertian entrepreneurship selalu dikaitkan dengan inovasi, kreativitas, 

dan pembentukan organisasi-organisasi baru atau aktivitas, atau semacam 

kebaharuan (novelty). Namun dalam konteks penelitian ini, variabel atau indikator 

dari PE ini meliputi inovasi, kreativitas, proaktivitas, risk taking, dan orientasi 

kepada kepentingan publik  (public orientation).  Berapa banyak jumlah aktivitas 

atau organisasi bisnis yang dapat dibentuk pada pemerintahan daerah tidak 

menjadi indikator PE dalam konteks penelitian ini.   

Sementara itu, Mulgan dan Albury (2003) menyatakan bahwa inovasi 

harus menjadi aktivitas utama bagi sektor publik karena hal ini akan membantu 

instansi pemberi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerjanya dan nilai 

manfaat bagi publik, merespon eskpetasi masyarakat, serta untuk meningkatkan 

efisiensi dan meminimalkan biaya.  Namun demikian, Mulgan dan Albury (2003) 
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menambahkan terdapat beberapa fakor yang akan menghambat inovasi di sektor 

publik, antara lain kultur untuk berani mengambil risiko, dan selalu fokus pada 

tuntutan atau tekanan jangka pendek. 

Dari aspek kapasitas manajemen pemerintahan daerah, penelitian ini 

difokuskan kepada aspek kompetensi yang meliputi knowledge and skills (teknis 

dan manajerial). Kapasitas teknis sangat penting bagi birokrasi pemerintahan 

daerah sejalan dengan hasil penelitian Aragon dan Casas (2008) yang menemukan 

keterbatasan kapasitas teknis (technical capacity) pada pemerintahan daerah di 

Peru menyebabkan mereka tidak mampu menggunakan dana transfer dari 

pemerintahan pusat secara optimal yang seharusnya digunakan untuk belanja 

pembangunan di daerah.  Kelemahan kapasitas yang ditemukan adalah kurangnya 

keahlian administratif dan keahlian manajemen proyek.  Lebih lanjut, Parker dan 

Serrano (2000) menambahkan bahwa kapasitas teknis yang dapat diberikan 

kepada daerah berupa bantuan teknis (technical assistance) dan program-program 

pelatihan sebagai pelengkap dari desentralisasi fiskal. 

Dalam konteks karakteristik pemerintahan daerah, pemahaman mengenai 

variabel kapabilitas manajemen atau kapabilitas pemerintahan daerah juga 

mengacu pada  hasil penelitian Wallis dan Dollery (2002) yang menegaskan 

bahwa para otoritas di daerah (local authorities) sangat berbeda di dalam 

kapasitasnya untuk tata kelola (governance). Dimensi kapabilitas hanya bisa 

dibangun dengan menggambarkan persediaan lokal yang ada terkait dengan 

modal sosial (social capital). Social capital dimaksud adalah sumber daya 

masyarakat lokal yang dibangun melalui tradisi yang panjang sebagai masyarakat 

madani sehingga terbentuk social capital dan  pemerintahan daerah  dapat 

memberikan kontribusi untuk membentuk social capital dengan memberikan 

kesempatan secara politis di dalam membuat suatu kerjasama berdasarkan 

kepercayaan (trust).  

Modal sosial merupakan suatu  karakteristik komunitas yang memudahkan 

komunitas secara keseluruhan untuk bertindak atau berbuat secara efektif sebagai 

wirausaha secara kolektif untuk menemukan cara-cara baru dalam  menciptakan 

kesempatan usaha dan juga memecahkan berbagai masalah sosial (Westlund dan 

Bolton, 2003), dan modal sosial ini sering disebut sebagai modal kewirausahaan 

sosial (entrepreneurial social capital).  Namun demikian, birokrasi pemerintahan 

daerah tetap harus mengambil alih masalah-masalah sosial yang terjadi dan 

mengambil inisiatif untuk mengatasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Independent Local Government Panel, 2012), sebagaimana yang 

dilakukan pada pemerintahan daerah di negara bagian New South Wales 

Australia.  Sementara itu, Bunten (2010) dalam risetnya di Amerika Serikat 

menyimpulkan bahwa modal kewirausahaan (entrepreneurial capital) 

memberikan informasi penting untuk pertumbuhan ekonomi seperti informasi 

tentang kondisi dan potensi pasar. 




