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Daftar Pertanyaan : 

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang berkenaan dengan fungsi 

pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun perlindungan masyarakat, 

maka produknya dapat berupa keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan 

administrasi pemerintahan.  Dalam kaitan itu jelaskan: 

a. Apakah yang dimaksud dengan keputusan administrasi pemerintahan dan berikan 

contohnya dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagimana tersebut di 

atas? 

b. Apakah yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan dan berikan 

contohnya dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di 

atas? 

2. Pengelompokkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberlakukan sekarang ini 

ditinjau dari konsepsi Mintzberg (1983) merupakan implementasi dari 5 elemen yaitu  

STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE, OPERATING CORE, TECHNOSTRUCTURE dan 

SUPPORT STAFF bagi suatu organisasi.  Untuk itu, Jelaskanlah hal-hal berikut ini : 

a. Pengertian dan batasan dari masing-masing 5 elemen konsepsi tersebut, dan berikanlah 

contoh implementasinya terhadap nomenklatur OPD yang berlaku saat ini ? 

b. Jelaskan prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pembentukan OPD 

? 

3. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.  Jelaskan 

perbedaan mendasar antara peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ?   

4. Dalam hubungan pemerintahan, khususnya berkenaan dengan kewenangan bahwa setiap 

pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat didalamnya tentang 

pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.  Dalam kaitan itu : 

a. Jelaskan  pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu accountability (akuntabilitas 

pejabat pemerintah) ?  

b. Jelaskan pula pertanggungjawaban sebagai suatu responsibility (rasa bertanggungjawab 

pejabat pemerintah) ? 

 



5. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan upaya untuk 

mengembalikan  kedaulatan  rakyat dalam  sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Dalam hal ini jelaskan  argumen saudara mengenai pentingnya antara 

PEMILUKADA/SERENTAK terhadap pengembalian kedaulatan rakyat ?  

 

Selamat UAS ! 

 


