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Abstract 

This paper explores, based on  systems methodology, leadership profil  of local administration 
leadership in the new era of regional autonomy. Surakarta City under the leadership of Mayor 
Joko Widodo, along with his political partner, Vice Mayor FX. Hadi Rudyatmo, is currently 
refer to as practicing the best local administration. The leadership of the political partner is 
perceived to be a role model of local administration leadership in the new era. Prihantika and 
Hardjosoekarto (2011), by using of a step by step guidance of cognitive mapping introduced by 
Ackermann (1992), construct cognitive map and causal map of the Mayor’s policies on regional 
competitiveness. While Wirutomo, et all (2010) conduct a sociological  exploration toward 
street vendor promotion program conducted by the City compared to those adopted by Depok 
City, Hardjosoekarto (2011), by using of Soft Systems Methodology, constructs a new version 
of social development index based on the programs promoted by two cities. This paper 
contributes to provide a role model of regional leaders’ best practice overview in promoting 
regional development agendas.    

Keywords: leadership style, regional competitiveness, local administration, social development. 
 
 
 
 
A.  PENDAHULUAN 

Era baru otonomi daerah ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini telah 
menandai bergesernya pendulum secara sangat nyata dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang sentralistik ke arah praktek penyelenggaraan pemerintahan yang 
desentralistik. Beberepa ciri penyelenggaraan pemerintahan dalam era otonomi daerah 
ini antara lain, pertama, penegasan tentang pembagian dan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menitikberatkan pada pemerintahan daerah untuk hampir sebagian 
besar urusan pemerintahan. Kedua, konstruksi baru pemerintah daerah dan 
pemerintahan daerah yang ditandai dengan konstruksi baru hubungan antara kepala 
daerah, DPRD dan masyarakat. Ketiga, penegasan tentang tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

Banyak faktor dipercaya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 
otonomi daerah. Salah satu faktor yang penting adalah kapabilitas kepemimpin 
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(leadership capability) kepala daerah. Kapabilitas kepemimpinan kepala daerah ini 
sangat penting dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila 
digunakan system archetypes sebagaimana dikembangkan oleh Kim dan Anderson 
(1998), maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi daerah dapat 
dikategorikan dalam pola baku limits to growth seperti terlihat pada Gambar 1. 
Betapapun berbagai upaya telah dilakukan, terutama pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan 
daerah tidak dapat berjalan optimal karena adanya limiting factors. Salah satu limiting 
factor yang sangat penting yang menjadi titik tolak dalam studi ini adalah kapabilitas 
kepemimpinan (leadership capability) kepala daerah.  

Makalah ini merupakan kelanjutan dari studi eksplorasi tentang profil 
kepemimpinan kepala daerah dalam era otonomi daerah, khususnya kepemimpinan 
Walikota Joko Widodo dan pada tingkat tertentu bersama pasangan politiknya FX Hadi 
Rudyatmo. Studi lapangan, studi dokumen dan literatur yang diikuti dengan konstruksi 
cognitive map dan causal map, serta indeks pembangunan sosial telah secara intensif 
diikuti oleh penulis. Serangkaian studi ini telah ditulis dalam berbagai laporan, baik 
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Laporan-laporan ini telah 
menggambarkan bahwa kepemimpinan pasangan politik di Kota Surakarta tersebut 
dapat menjadi salah satu model kepemimpinan kepala daerah saat ini. Di samping itu 
berbagai laporan tersebut memberikan pelajaran kemungkinan diterapkannya beberapa 
metode penelitian untuk mengeksplorasi  profil kepemimpinan kepala daerah. 
 

 
Gambar 1. Model Baku Sistemik “Limits to Growth” (Kim dan Anderson, 1998) 

 

B.  METODOLOGI 

Studi lapangan dan terutama studi dokumen dilakukan untuk mengeksplorasi 
profil kepemimpinan melalui konstruksi cognitive map dan causal map kepemimpinan 
Walikota, dan pada tingkat tertentu bersama pasangan politiknya. Sementara itu studi 
lapangan yang bersifat sosiologis tentang penataan pedagang kaki lima (PKL), selain 
dilakukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, juga dilakukan di Kota Depok Jawa 
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Barat. Konstruksi awal Indeks Pembangunan Sosial telah dibuat berdasarkan hasil studi 
lapangan di Kota Surakarta tersebut, dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
Kota Depok sebagai bahan pembanding. Baik konstruksi cognitive map dan causal map, 
maupun studi pembangunan sosial keduanya menggambarkan profil kepemimpinan 
walikota dan pada tingkat tertentu bersama  pasangan politiknya, Wakil Walikota.  

1.  Systems Methodology untuk Eksplorasi Profil Kepemimpinan melalui 
Konstruksi Cognitive Map dan Causal Map. 

Konstruksi cognitive map dan causal map dilakukan oleh Prihantika bersama 
Penulis dan secara lengkap telah dilaporkan dalam Prihantika  dan Hardjosoekarto 
(2011). Konstruksi cognitive map ini dilakukan secara manual dengan menggunakan 
metode yang dikembangkan oleh Ackermann et all (1992). Hasil konstruksi cognitive 
map tersebut kemudian diolah menjadi causal map dengan cara menambahkan tanda 
hubungan kausalitas (causality). 

Selanjutnya, causal map yang sudah diperoleh tersebut, oleh Prihantika dan 
Hardjosoekarto (2011) diolah lebih lanjut atau dikonversi ke dalam model system 
dynamics dengan menggunakan metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By 
Elementary Relationship) yang diperkenalkan antara lain oleh Kim Dong-Hwan (2000 
dan 2005). 

Sebagaimana dicontohkan oleh Ackermann et all (1992), dalam penyusunan 
cognitive map digunakan data sekunder berupa dokumen wawancara, rekaman 
wawancara pers, arsip berita, dokumen pemerintah (peraturan daerah Kota Surakarta, 
peraturan Walikota Surakarta, dan dokumen pemerintah lainnya), pidato,  serta hasil 
wawancara pihak ketiga. Metode penyusunan cognitive map secara manual yang 
dikembangkan oleh Ackermann et all (1992) yang diadopsi oleh  Prihantika dan 
Hardjosoekarto (2011) terdiri dari sebelas tahap. Gambar 2 merupakan struktur 
cognitive map yang diadopsi oleh Prihantika dan Hardjosoekarto (2011) dari 
Ackermann et all (1992). 

 
Gambar 2. Struktur Cognitive Map (Ackermann, et all, 1992) 

Goals

Strategic direction 1 

Strategic direction 2 

Potential option 1 

Potential option 2 
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Sementara itu, konversi causal map dalam Prihantika dan Hardjosoekarto (2011) 
yang menggunakan metode ‘NUMBER’ (Normalized Unit Modeling By Elementary 
Relationship) sebagimana dikembangkan oleh Kim (2000 dan 2005) terdiri dari  tiga 
tahap: (1) beberapa variabel dalam causal map dipilih sebagai variabel level (stok) 
berdasarkan peran variabel tersebut dalam peta; (2) seluruh variabel akan dinormalisasi 
dengan ‘0’ dan ‘1’; (3) variabel-varibel dalam peta akan dihubungkan dengan pertalian 
elemen yang didisain sebagai constraint yang menghubungkan antar variabel. Hasil 
lengkap konversi ini tidak disajikan di dalam makalah ini, tetapi dapat dilihat di 
Prihantika dan Hardjosoekarto (2011). 

2.  Systems Methodology untuk Eksplorasi Profil Kepemimpian Melalui Deskripsi 
Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pembangunan Sosial. 

Penelitian kedua yang berupa studi sosiologis dilakukan oleh riset klaster 
Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya (RUPSB), di mana Penulis menjadi salah 
seorang angota peneliti, berkaitan tentang pembangunan sosial di kota Surakarta, Jawa 
Tengah.  Penelitian lapangan ini telah menghasilkan laporan yang tidak dipublikasi oleh 
Wirutomo et all (2010), Wirutomo (2011), Hardjosoekarto (2011), Wirutomo (2012), 
serta beberapa artikel lain yang sedang dalam proses penulisan. Laporan-laporan 
penelitian lapangan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama, yaitu 
deskripsi kualitatif tentang pembangunan sosial dan aplikasi Soft Systems Methodology 
untuk mengonstruksi indeks pembangunan sosial. Kedua bentuk laporan ini juga dapat 
menggambarkan profil kepemimpinan Walikota Joko Widodo dan pada tingkat tertentu 
pasangannya wakil walikota FX. Hadi Rudyatmo. 

Deskripsi kualitatif pembangunan sosial dilakukan dengan beberapa metodologi 
penelitian lapangan, yaitu: 

a) Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen terkait seperti undang undang, 
peraturan daerah, dokumen perencanaan, data statistik, hasil-hasil penelitian, kertas 
kerja, disertasi, tesis, skripsi yang terkait dengan kebijakan  penataan sektor 
informal dan kebijakan pembangunan di Kota Solo dan Kota Depok.  

b) Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang menguasai, memahami, 
dan terlibat dalam penataan sektor informal antara lain Walikota dan Wakil 
Walikota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala-Kepala Dinas, 
Badan dan Kantor terkait, seperti Dinas Pasar, Kantor Satpol Pamong Praja. Selain 
itu para nara sumber lain juga diwawancarai sebagai  anggota masyarakat termasuk 
pelaku sektor informal, Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis masyarakat, 
budayawan antara lain untuk memperoleh gambaran tentang dampak pembangunan 
serta aspirasi masyarakat.  

c) FGD:  

Fokus Group Discussion ini dilakukan untuk pendalaman dan konfirmasi dari 
perolehan informasi dan data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. FGD 
dilakukan di kalangan Pemerintah Daerah 1 (satu) kali, di kalangan sektor informal 
(PKL) baik yang sudah ditata maupun yang belum ditata masing-masing 1 (satu) 
kali, serta di antara pakar dan LSM  sebanyak 1  (satu) kali. 
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d) Observasi:  

Observasi dilakukan untuk lebih mendalami situas lapangan di bergbagai tempat 
seperti lokasi lama PKL yang sudah ditata, baik yang direlokasi maupun yang tidak 
direlokasi, lokasi baru PKL tempat relokasi, beberapa lokasi PKL yang belum 
ditata, bahkan kantor koperasi di tempat baru PKL hasil relokasi. 
 

Deskripsi kualitatif pembangunan sosial Kota Surakarta ini, selain  dapat 
menggambarkan deskripsi proses dan substansi pembangunan sosial di Kota Surakarta 
juga dapat menggambarkan profil kepemimpinan Walikota Joko Widodo dan pada 
tingkat tertentu bersama pasangannya Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo. Terlebih 
lagi, dengan studi yang sama yang dilakukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat 
digambarkan secara lebih nyata profil kepemimpinan di Kota Surakarta. 

Eksplorasi data kualitatif di kedua Kota tersebut kemudian diolah dan 
diperdalam dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) untuk berbagai 
keperluan analisis. Pertama, untuk penyusunan Indeks Pembangunan Sosial versi baru. 
Kedua, untuk penyusunan saran tindak guna penyempurnaan pelaksanaan penataan PKL 
baik di Kota Surakarta dan Kota Depok.  Ketiga,, sebagai konsekuensi dari aplikasi 
SSM tersebut juga dapat digambarkan dari sudut pandang yang lain tentang profil 
kepemimpinan kepala daerah khususnya Walikota Joko Widodo dan pada tingkat 
tertentu pasangannya Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo. Gambar 3 menunjukkan 
karakteristik Soft Systems Methodology, di mana realworld (R) bersifat problematic dan 
metodologinya (M) bersifat systemic (Khisty, 1995). 

 

 
Gambar 3. Karakteristik Soft Systems Methodology (Khisty, 1995) 

 

Dari segi proses analisis, terdapat dua versi utama Soft Systems Methodology, 
yaitu model konvensional tujuh tahap SSM dan proses SSM yang terdiri dari dua ranah 
berfikir (two streams of thinking) masing-masing analisis kultural (stream of cultural 
analysis) dan analisi berfikir logis (logic-based of thinking) sebagaimana dikemukakan 
oleh  Checkland and Scholes (1990, p 28, 29). Gambar 4 menunjukkan model tujuh 
tahap dari Soft Systems Methodology. 
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Gambar 4. Model Tujuh Tahap dari SSM (Checkland and Scholes, 1990) 

 

Semua data yang diperoleh dalam studi deskripsi kualitatif sebagaimana 
diuraikan di atas dikonstruksikan dalam perspektif  human activity systems dalam tujuh 
tahap SSM. 

Dari segi tujuan dan fokus penelitian, SSM dikategorikan menjadi dua tipe ideal 
yaitu Mode 1 dan Mode 2 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 (Checkland 1999). 
 
Tabel 1  Dua versi aplikasi SSSM (Checkland, 1999 dan Checkland dan Scoles, 1990) 
 

Mode 1  Mode 2 
Methodology-driven versus Situation-driven 
Intervention versus interaction 
Sometimes sequential versus Always iterative 
SSM an external recipe versus SSM an internalized model 

 

Aplikasi SSM Mode 1 untuk eksplorasi profil kepemimpinan dan deskripsi 
pembangunan sosial telah menghasilkan laporan tentang penyusunan Indeks 
Pembangunan Sosial versi baru (Hardjosoekarto, 2011), sedangkan aplikasi SSM Mode 
2 untuk penataan PKL di Kota Surakarta sedang dalam penulisan (Hardjosoekarto, 
upcoming). 
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C.  ANALISIS 

1.  Profil Kepemimpinan dilihat dari Profil Cognitive Map dan Causal Map. 

Terhadap goals pengembangan daya saing daerah di Kota Surakarta, Prihantika 
dan Hardjosoekarto (2011) mengidentifikasi tujuh strategic directions, yaitu, (1) 
kemampuan perekonomian, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
ketenagakerjaan, (3) lingkungan usaha produktif yang merupakan ukuran seberapa besar 
daerah dapat menarik minat pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha di daerah 
tersebut dengan cara menciptakan kondisi yang ideal bagi dunia usaha, (4) kualitas 
infrastruktur dan lingkungan, (5), sistem keuangan yang mengukur sejauh mana sistem 
finansial, baik perbankan maupun non perbankan (6), inovasi (7) internasionalisasi dan 
aksesibilitas terhadap sumber daya global. 

Hirarki goals, strategic directions dan potential options itu disusun berdasarkan  
metode tahap demi tahap dari Ackermann, et all (1992) sehingga menghasilkan 
cognitive map kebijakan Walikota Joko Widodo tentang daya saing daerah. Cognitive 
map ini selanjutnya dihubungkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah 
hubungan variabel dan diberikan tanda ’+’ (increase) dan ‘-‘ (decrease) yang 
menunjukkan sifat hubungan variabel, sehingga menjadi  causal map sebagaimana 
tercantum dalam Gambar 5. 
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Gambar 5 Cognitive Map dan Causal Map Walikota Joko Widodo  

(Prihantika dan Sudarsono, 2011) 
 

 

Persepsi Walikota Joko Widodo dalam melihat faktor ‘causes’ daya saing daerah  
sebagaimana diidentifikasi oleh Prihantika dan Hardjosoekarto (2011) seperti tertuang 
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pada Gambar 6. Sangat jelas penekanan strategi pembangunan dan program yang 
sifatnya pro rakyat yang diyakini membentuk lingkungan usaha yang produktif serta 
meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Kedua faktor ini pada gilirannya 
dipandang sebagai  faktor pembentuk daya saing daerah. Semenara itu, peningkatan 
daya saing daerah itu juga diyakini berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sebagai salah satu prioritas kebijakannya. Dengan program pendidikan yang 
juga menjadi prioritas yang dipercaya menyumbang pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  

 

daya saing daerah

kesejahteraan
masyarakatpendidikan

lingkungan usaha
produktif

kualitas infrastruktur
dan lingkungan

program pro
rakyat

+

+
+

+

+

+
+

 
 

Gambar 6. Persepsi Walikota Joko Widodo tentang “cause” daya saing daerah 
(Prihantika dan Hardjosoekarto, 2011) 

 

2.  Profil Kepemimpinan dilihat dari Perspektif Kebijakan Penataan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) dan Pembangunan Sosial. 

Melalui studi yang lebih sosiologis, Wirutomo et all (2010) dan Hardjosoekarto 
(2011) mengeksplorasi program penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pembangunan 
sosial di kota Surakarta dan di Kota Depok. Hasil studi lapangan ini juga dapat 
mengambarkan profil kepemimpinan Walikota Joko Widodo dan pada tingkat tertentu 
bersama pasangan politiknya Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo.  

Penelitian Wirutomo, et all (2010) didasarkan pada pemahaman bahwa  
pembangunan sosial merupakan pembangunan elemen societal (social intercourse) 
dalam konteks sosiologis, yaitu elemen struktur, kultur dan proses sosial. Yang 
dimaksud dengan struktur sosial adalah pola hubungan, terutama hubungan kekuasaan, 
antara kelompok  sosial yang tercermin kedalam kekuatan yang memaksa (coercive atau 
imperative) baik yang dilembagakan secara legal-formal maupun yang tidak 
dilembagakan dalam bentuk legal-formal tetapi memiliki kekuatan yang efektif dalam 
mengatur kehidupan masyarakat luas. 

Yang dimaksud dengan kultur adalah  sistem nilai, norma, kepercayaan dan 
semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging (internalized) pada 
individu atau masyarakat,  sehingga memiliki “kekuatan” membentuk pola perilaku dan 
sikap anggota masyarakat dari dalam.  Dengan kata lain, membangun suatu kultur suatu 
masyarakat berarti meningkatkan kualitas system nilai, adat istiadat yang menghambat 
kesejahteraan rakyat  baik secara langsung melalui sosialisasi, edukasi, maupun secara  
tidak langsung melalui pembangunan struktural dan proses sosial.  
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Sementara itu, yang dimaksud dengan proses sosial adalah setiap “dinamika 
interaksi” antar anggota masyarakat yang belum terstruktur (structured) maupun yang 
belum mengkultur (cultured). Melalui proses sosial ini, individu maupun kelompok di 
dalam suatu masyarakat dapat mengekspresikan aspirasi secara relatif “bebas”, terjadi  
negosiasi yang dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat, sehingga ”arena” ini dapat 
menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada (”social order is a 
negotiated order”). Dengan kata lain, membangun proses sosial berarti membangun 
kondisi kultural dan struktural yang memberi ruang lebih luas bagi pengembangan 
kualitas proses sosial. Hubungan antar elemen sosial tersebut dapat ditunjukkan pada 
Gambar 7 (Wirutomo, et all, 2010, dan Hardjosoekarto, 2011).  

Berdasarkan konstruksi berfikir tersebut di atas, Wirutomo et all (2010) dan 
Wirutomo (2012) menemukan adanya beberapa fenomena proses sosiologis 
pembangunan sosial terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta, 
antara lain (1) “budaya yang tersrukturkan (structured culture), (2) “proses yang 
distrukturkan” (structured process), gejala “kultur yang terstrukturkan” (structured 
culture), dan sebagainya. 

Fenomena “budaya yang tersrukturkan” (structured culture), menurut Wirutomo 
(2012) itu ditandai antara lain dengan pembangunan sosial Kota Surakarta yang berakar 
pada komitmen politik Joko Widodo sebagai calon Walikota pada waktu kampanye 
yaitu: pembangunan ekonomi wong cilik. Janji Politik ini merupakan  pengungkapan 
“sistem nilai inklusi” oleh Joko Widodo, sebagai individu maupun  dari kelompok 
politiknya. Ketika Joko Widodo menjadi Walikota, sistem nilai ini dikembangkan  lebih 
lanjut kedalam “visi dan misi” kota Solo. Ini adalah gejala sosiologis yang menarik 
yaitu terjadinya perpotongan (“cross-cutting”) antara kultur dan struktur dimana nilai 
“wong cilik” yang merupakan unsur budaya  dan semula hanya menjadi retorika 
politik telah dijadikan Visi Pembangunan Kota Surakarta”. 

Fenomena lain yang dikemukakan oleh Wirutomo, et all (2010) dan  Wirutomo  
(2012) adalah partisipasi pedagang kaki lima yang sangat menonjol dalam seluruh tahap 
penataan pedagangan kaki. Walikota Joko Widodo telah  dengan sengaja menghidupkan 
kembali tradisi lama “sarasehan” gaya masyarakat Surakarta, yaitu  “jagongan” untuk 
menegosiasikan kepentingan PKL dan kepentingan Pemerintah Kota serta seluruh 
masyarakat Surakarta. Bila tradisi ini dijadikan suatu prosedur formal, maka menurut 
Wirutomo (2012) di Surakarta sedang terjadi gejala sosiologis  “menstrukturkan 
budaya” (structured culture). Memang, dalam rangka melakukan penataan PKL, 
Walikota melakukan rintisan dengan menggunakan medium jagongan antara Walikota 
dengan para PKL yang mencapai tidak kurang dari 54 kali pertemuan. Pendekatan 
tradisional untuk kebijakan pembangunan seperti ini dapat dipandang “melanggar” atau 
menyimpang dari salah satu azas pembangunan, yakni “efisiensi”, tetapi  terrnyata 
justru secara sosial lebih “efektif”. 

Walaupun Walikota Joko Widodo menganggap jagongan itu sebagai suatu 
“proses sosial” yang mengalir, tidak formal, dimana pihak yang terkait benar-benar bisa 
menegosiasikan segala yang ada, tetapi ada kecenderungan bahwa jangongan tersebut 
menjadi rujukan proses dan pembentukan prosedur formal dalam memecahkan setiap 
tahap penataan pedagang kaki lima. Wirutomo (2012) menindentifikasi gejala seperti ini 
sebagai gejala sosiologis “proses yang distrukturkan” (structured process). Berbagai 
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gejala sosiologis seperti ini teramati secara sangat nyata di Kota Surakarta dibandingkan 
dengan hal yang serupa di Kota Depok.  
 

 
Gambar 7. Hubungan Antar Elemen Sosial 

(Wirutomo, et all, 2010 dan Hardjosoekarto, 2011) 
 

Terhadap hasil studi lapangan yang sama telah dilakukan aplikasi SSM Mode 1 
oleh Hardjosoekarto (2011) untuk mengkonstruksi Indeks Pembangunan Sosial yang 
lebih sosiologis, yaitu Indeks Pembangunan yang didasarkan pada proses penguatan  
ketiga elemen sosial (social intercourse) tersebut di atas, yaitu elemen struktur sosial 
(social structure), elemen proses sosial (social process) dan elemen kultur (cultural 
element). Gambar 8 adalah Rich Picture yang menggambarkan bagaimana Kota 
Surakarta melaksanakan penataan pedagang kaki lima, sekaligus menggambarkan 
perhatian yang serius Walikota Joko Widodo dalam memperkuat elemen-elemen sosial 
tersebut.  

Dari aplikasi SSM tersebut dapat digambarkan profil kepemimpinan Walikota 
Surakarta yang secara nyata menitikberatkan pada pembangunan elemen-elemen sosial 
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(social intercourse) daripada semata-mata pembangunan ekonomi ketika melakukan 
penataan pedagang kaki lima (PKL). Wirutomo et all (2010) dan Hardjosoekarto (2011) 
mengidentifikasi IPS awal (preliminary Social Development Index)  yang terdiri dari 28 
variabel, 42 indikator dan 42 kriteria numerik.  
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D.  CATATAN PENUTUP 

Makalah ini merupakan salah satu bagian dari  studi eksplorasi profil 
kepemimpinan kepala daerah dalam era otonomi daerah. Studi seperti ini sangat penting 
mengingat bahwa tumpuan utama perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2004 terletak pada 
kepala daerah, khususnya Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Studi 
seperti ini menjadi semakin penting mengingat, sesuai dengan anggapan awal yang 
diuraikan di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi 
daerah, memiliki pola sistem limits to growth atau limit to success (Kim and Anderson, 
1998). Kendala utama yang membatasi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah kapabilitas kepemimpinan (leadership capability) kepala daerah. 

Studi ini memberikan ilustrasi bagaimana mengekplorasi secara sistemik profil 
kepemimpinan kepala daerah. Masih banyak tema dan metodologi yang dapat 
digunakan untuk mengeksplorasi profil kepemimpinan kepala daerah, selain yang 
diilustrasikan di atas. Tetapi studi ini memberikan beberapa pelajaran penting. 

Pertama, dengan studi kepemimpinan melalui konstruksi cognitive map dan 
causal map dapat digambarkan profil kepemimpinan Walikota terkait dengan daya 
saing daerah. Seperti diketahui, daya saing daerah merupakan salah dari tiga tujuan 
utama penyelenggaraan pemrintahan daerah. 

Kedua, dengan studi sosiologis terkait dengan penataan pedagang kaki lima juga 
dapat digambarkan profil kepemimpinan Walikota yang secara sungguh-sungguh 
(purposeful) memperhatian penguatan, selain elemen ekonomi juga sekaligus penguatan 
elemen sosial, baik struktur, kultur dan proses sosial. 

Ketiga, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap elemen sosial tersebut 
memungkinkan dikonstruksikannya Indeks Pembangunan Sosial yang lebih sosiologis, 
yang bertumpu pada penguatan elemen struktur, kultur dan proses sosial.  Memang 
indeks ini masih besifat sementara, yang finalisasinya masih memerlukan riset lebih 
lanjut untuk banyak sektor dan banyak kota lainnya. 

Keempat, studi tentang profil kepemimpinan Walikota Surakarta ini dapat 
dijadikan rujukan dalam mengeksplorasi profil kepemimpinan kepala daerah yang lain. 

Kelima, studi ini juga memberikan pelajaran berharga dalam aplikasi beberapa 
systems methodology untuk ilmu-ilmu sosial. 
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