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hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Seminar Nasional 

Grand Design Reformasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan pada tanggal 14 

November 2016 di Hotel Grand Anugerah ini dapat terwujud. 

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan gagasan sejumlah 

pakar administrasi publik, akademisi, dan kalangan mahasiswa dalam sektor reformasi 

aparatur sipil negara yang dipresentasikan pada seminar tersebut. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dr. Syarief 

Makhya, M.Si., yang telah memfasilitasi kegiatan seminar nasional Grand Design 

Reformasi Aparatur Sipil negara ini. 

2. Bapak/ Ibu dan mahasiswa/i, segenap panitia seminar nasional Grand Design 

Reformasi Aparatur Sipil Negara . 

3. Bapak/ Ibu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dan gagasannya. 

Semoga buku  prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi  kita semua, untuk 

kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan 

kapasitas Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. 

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang 

berkenan dalam penulisan buku  ini. Saran dan kritik yang membangun selalu kami nantikan 

demi kesempurnaan buku prosiding ini. 

          

Bandar Lampung, 07 Desember 2016 

       Ketua Jurusan Administrasi Negara 

       Universitas Lampung 

 

 

Dr. Dedy Hermawan., M.Si.   
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REFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA : HARAPAN, MITOS, DAN FAKTA 
 

Dr. Riant Nugroho 
Pascasarjana Universitas Indonesia 

Email: riantnd@yahoo.com 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan negara-negara berkembang untuk keluar dari himpitan keterbelakangan 

adalah keberhasilan dalam melakukan perbaikan total birokrasinya. Dalam bahasa ―politik 

keilmuan‖, konsep ―perbaikan total‖ sebagai ―reformasi‖ birokrasi. Para pemimpin negara 

berhasil seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, hingga China dan Malaysia, memulai 

program pertamanya dengan melakukan reformasi birokrasi
i
. Ada tiga alasan pokok mengapa 

perlu melakukan reformasi birokrasi. 

Pertama, karena birokrasi adalah organisasi di mana visi dan strategi pemerintahan 

yang duwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dirumuskan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama menjadi bangsa yang unggul dalam 

persandingan global. Ke dua, birokrasi adalah pemersatu dari setiap negara karena anggota-

anggota terdiri dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, berbagai suku atau etnis, 

agama dan kepercayaan, daerah, hingga tingkat pendidikan, derajad sosial dan budaya, dan 

tingkat kesejahteraan ekonomi. Birokrasi menjadi integrator bangsa, karena ia menjadi 

organisasi yang dapat mempersatukan berbagai perbedaanlatar belakang menjadi satu kultur: 

kultur birokrasi; menjadi satu sistem: manajemen birokrasi atau pemerintahan. Sebagai 

organisasi yang modern dan sekuler yang mendasarkan diri pada prinsip prestasi atau 

meritokrasi yang impersonal, maka birokrasi dapat menjadi pot-pencairan (meltingpot) 

keberagaman suatu bangsa. Ke tiga, birokrasi in action adalah Pemerintah itu sendiri. 

AnggotaParlemen, Hakim Agung, Presiden, Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati sebagai 

Pemerintah tidak dapat bekerja tanpa mesin yang bernama birokrasi. 

Reformasi birokrasi juga diyakini Pemerintah Jokowi sebagai kunci keberhasilan. 

Setidaknya seperti dikemukakan Menpan&RB yang pertama pada Pemerintahan Jokowi, 

Yuddy Chrisnandi
ii
: 

 
―Saya sepakat apapun visi-misi nawacita, faktor kuncinya adalah birokrasi. Jika 

birokrasi berbelit, tidak berjalan, jauh dari harapan masyarakat, nawacita hanya akan 

menjadi dokumen, sulit diwujudkan. Sebagai sebuah faktor kunci keberhasilan program 

pemerintah, maka harus dipastikan seluruh aparatur pemerintahan baik pegawai negeri 

sipil, anggota Polri serta TNI memiliki visi-misi, cara pandang, dan cara berperilaku 

yang baru, layaknya yang diwacanakan dalam revolusi mental. Aparatur pemerintah 

adalah lokomotif. Mereka harus betul-betul memiliki satu visi-misi, persepsi dan draft 

langkah yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Apabila aparatur pemerintah sudah 

memiliki karakter baik, dapat dipercaya, jujur, amanah dan berintegritas, maka tidak 

akan sulit mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kemajuan nasional. Atas dasar 
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tujuan tersebut, maka fokus pemerintahan Jokowi dalam konteks reformasi birokrasi 

adalah perubahan pola pikir aparatur negara, dimana saat ini bukanlah eranya birokrat 

priyayi yang senang dilayani, melainkan era birokrat pelayan rakyat. Sekarang bukan 

era birokrat priyayi, tapi birokrat pelayan rakyat, turun ke bawah melihat anak buahnya 

bekerja, dan bersama masyarakat mencoba mencari solusi atas permasalahan yang 

terjadi. Birokrat pelayan rakyat ini otomatis akan mengetahui kondisi yang dihadapi 

organisasinya‖. 
 

Sejak 1992, sejak Presiden William Clinton memperkenalkan reformasi birokrasi dan 

kemudian dikodifikasi oleh David Osborne dan Ted Gaebler dana Reiventing Government, 

seluruh dunia dilanda gelombang reformasi birokrasi. Tidak terkecuali di Indonesia. Konon 

kabarnya, hasil dari reformasi birokrasi itu adalah kejatuhan Presiden Soeharto. Ketika 

birokrasi semakin terbuka, ketika politik kekuasaan tidak lagi menyembunyikan 

keburukannya, ketika teknologi informasi membuatnya tersebar luas, maka krisis politik 

adalah ujungnya. Lepas dari kebenaran ―rumor‖ (atau ―humor‖) tersebut, maka reformasi 

birokrasi menjadi sebuah religi baru bagi setiap Presiden. Presiden Habibie mengusungnya 

sebagai bagian inti dari Reformasi-nya. Presiden Wahid yang dilanjutkan Presiden Megawati 

juga membawa program reformasi birokrasi. Pada jaman Presiden Yudhoyono semakin 

mendapat angin. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

 

Reformasi Birokrasi 

 
Secara kelembagaan, reformasi birokrasi menemukan bentuk formalnya mulai tahun 

2007 ketika DPR dan Presiden RI menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang. UU No 17   
Tahun 2007 menyebutkan tersebut bahwa 
untuk mewujudkan bangsa yang berdaya-
saing perlu dilakukan upaya-upaya 
sebagai berikut: 

      

1. mengedepankan pembangunan 

 sumber  daya manusia berkualitas 

 dan berdaya saing   

2. memperkuat  Perekonomian 

 Domestic berbasis 

keunggulan  

di 

 setiap wilayah menuju keunggulan 

 kompetititf dengan     membangun 
 Keterkaitan sistem produksi, 

 distribusi, dan pelayanan di dalam 

 negeri     

3. Meningkatkan   penguasaan 

 pemanfaatan, dan penciptaan 

 pengetahuan    

4. membangun infrastruktur yang maju 

5. melakukan  reformasi  di  bidang  
hukum dan aparatur negara  
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Turunan dari amanat UU no. 17 Tahun 2007 untuk melakukan reformasi di bidang 

hukum dan aparatur negara, adalah diterbitkannya Perpres No. 81/2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
iii

, yangmembagi tahapan reformasi birokrasi 

dalam 3 Tahapan 5 Tahunan yaitu Road Map ReformasiBirokrasi (RMRB) 2010-2014, 

RMRB 2015-2019, RMRB 2020-2024
iv

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama 

keberhasilannya. Pertama, pemerintah bersih bebas & KKN. Terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diukur dengan dua indikator kinerja utama: 

IPK (Indeks PersepsiKorupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK 

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan. Ke 

http://www.menpan.go.id/index.php/download/category/3-peraturan-presiden?download=240%3Aperpres-2010-no-81&start=20
http://www.menpan.go.id/index.php/download/category/3-peraturan-presiden?download=240%3Aperpres-2010-no-81&start=20
http://www.menpan.go.id/index.php/download/category/3-peraturan-presiden?download=240%3Aperpres-2010-no-81&start=20
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
http://www.transparency.org/country#IDN
http://www.transparency.org/country#IDN
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1380871757.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1380871757.pdf
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dua, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi dengan indikator: IndeksEfektivitas Pemerintahan atau World Governance 

Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang 

akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja InstansiPemerintahan) yang dinilai 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ke tiga, peningkatan 
kualitas pelayanan publik.  

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan 

indikator: Integritas PelayananPublik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 

danPeningkatan KemudahanBerusaha atau Doing BusinessIndex yang disurvei oleh 

TheWorld Bank. 

Daniri
v
 menyebutkan beberapa quick wins nasional yang ingin dicapai, antara lain, 

menyelesaikan RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, revisi UU 

Pemerintahan Daerah, revisiPerencanaan Pembangunan Nasional, revisi UU Keuangan 

Negara, revisi UU Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemda, revisi UU 

Pembagian Tugas dan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, serta percepatan 

waktu perizinan usaha baru, penyelesaian e-KTP, Visa dan Kitas. Milestone yang banyak 

disebut adalah UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Desember 2013, yang menegaskan 

bahwa ASN adalah sebuah profesi. Karena itu konsekuensinya adalah perlu adanya asas, nilai 

dasar, kode etik dan kode perilaku serta pengembangan kompetensi. Dari sisi kelembagaan, 

presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, 

pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dalam penyelenggaraan kekuasaannya, presiden 

dibantu oleh Kementerian PAN-RB, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN adalah lembaga mandiri yang bebas dari intervensi 

politik yang memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan 

tinggi dan mengawasi serta mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode 

perilaku pegawai ASN untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan 

manajemen ASN. 

Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi, strategi RB mengalami perubahan. Permenpan 

& RB No. 11/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 menggantikan 

Permenpan & RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Permen 

ini tetap mendasarkan kepada Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi Indonesia 2010-2025, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17/2003 tentang Keuangan 

Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 5/2014 tentang 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf
http://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/laporan-akuntabilitas-kinerja-lakip-tahun-2013
http://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/laporan-akuntabilitas-kinerja-lakip-tahun-2013
http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Buku-Survei-Integritas-KPK-2012.pdf
http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Buku-Survei-Integritas-KPK-2012.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
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Aparatur Sipil Negara; dan UU No. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015. 

Dus, Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan keyakinan bahwa reformasi 

birokrasi adalah kunci keberhasilan membangun negara. Ketika memberi pengantar Rapat 

Terbatas tentang Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara Jakarta, 4 Desember 2015, 

Presiden mengemukakan ingin mempercepat reformasi birokrasi dengan membangun sebuah 

mentalitas baru karena persaingan antarnegara memerlukan sebuah kecepatan, memerlukan 

sebuah keputusan yang cepat. Presiden mengemukakan bahwa Indonesia memerlukan sebuah 

birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani dan responsif terhadap perubahan-perubahan 

dan perkembangan zaman. Presiden mengungkap data yang menyebut bahwa dalam 

kelembagaan pemerintah pusat pada tahun 2016 masih terdapat 115 lembaga non struktural 

(LNS). Menurut Presiden, angka tersebut masih dirasabesar. Untuk itu, Presiden meminta 

agar kembali dilakukan penataan lembaga-lembaga tersebut agar tidak tumpang tindih dengan 

kementerian yang sudah ada. 

Selanjutnya, pada pidato Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR 16 Agustus 2016, Presiden 

Joko Widodo mengingatkan kepada menteri kabinet kerja maupun pimpinan lembaga agar 

melakukan reformasibirokrasi berorientasi persaingan global. Hal ini pernah disampaikan 

Presiden dalam. Pada saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, 

Jakarta, (20/9/2016) membahas soal Penataan Lembaga Non Struktural (LNS), Manajemen 

Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Rencana Pembentuk Badan Cyber Nasional, Presiden 

mengatakan: 
 

"Tujuan reformasi birokrasi bukan hanya mndapatkan birokrasi yang profesional, 
yang mampu melayani rakyat tapi juga meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa 
untuk memenangkan persaingan global. Tanpa reformasi birokrasi, Indonesia semakin 
ditinggal jauh dalam kompetisi di lintas dunia. Oleh karena itu, menteri kabinet kerja 

dan pimpinanlembaga harus berani mereformasi birokrasi di masing-masing 
lembaganya. Kita harusberani menata kembali lembaga-lembaga pemerintah yang 
saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi dan tidak 
tumpang tindih satu dengan yang lain. Jika di era kompetisi antarnegara ini bisa 
memberikan pelayanan yang profesional, responsi lebih cepat dan lebih gesit, 
reformasi aparatur sipil negara harus betul-betul dilakukan secara tuntas, tuntas dari 
hulu sampai hilir dan saya minta Menteri PAN RB melakukan langkah-langkah 
kongkret untuk merubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata tidak pada 
orientasi prosedur tapi pada hasil." 

 

Tidak ada yang berbeda tentang disain besar dan indikator kinerja reformasi birokrasi 

pada era Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Perbedaannya, Presiden Joko 

Widodo lebih memperhatikan aspek implementasi daripada aspek konsepsi dari reformasi 

birokrasi. 
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Pertanyaannya adalah, apakah reformasi birokrasi sudah berjalan pada jalur yang 

dikehendaki? Atau jangan-jangan harapan dan fakta reformasi birokrasi berjalan tepisah, 

sehingga reformasi terpulang menjadi mitos? 

 

Birokrasi dan ASN 

 

Rata-rata para pengamat dan pimpinan pemerintah mempunyai stereotipikal tentang 

kondisi birokrasi kita, yaitu kebijakan tentang aparatur negara tumpang tindih, sudah 

tumpang tindih, kebijakannya tidak relevan dengan jaman, mindset birokrat yang buruk, 

khususnya berkenaan dengan korupsi, budaya organisasi birokrasi yang lambat, malas dan 

mahal, manusia birokrat yang tidak profesional, persebaran aparatur negara yang tidakmerata 

secara proporsi dan geografi, tupoksi antar organisasi birokrasi yang tumpang tindih, 

organisasi birokrasi yang besar/gemuk, pengawasan yang tidak berjalan. Begitu ―letih‖nya 

Presiden mengelola birokrasi, sehingga ditetapkan Kebijakan Sumberdaya Manusia 

Pemerintah yang diberi nama sebagai Aparatur Sipil Negara atau disingkat sebagai ASN. 

Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

Ada sejumlah konsep penting dalam kebijakan ini. 

Pertama, bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah. Ke dua, Pegawai ASN 

adalahpegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
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kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ke tiga, Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ke empat, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ke lima,sebagai tambahan, disebutkan bahwa 

terdapat ―Manajemen ASN‖ yaitu sebuah sistem adalahpengelolaan ASN untuk 

menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Ke enam, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tiga tugas yang berbeda 

sebagai berikut: 

 

No Tugas Rincian 

1 pelayanan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
 publik  

2 pemerintahan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan 
yang 

  meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan 

3 pembangunan 
dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political 
development) 

 tertentu serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social 

  

development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran 

  seluruh masyarakat 
 

 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan 

publik, tugas pemerintahan, dan tugas 

pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus 

memiliki profesi dan Manajemen ASN yang 

berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan 

antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 

dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon 

dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan 

promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara 

terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 
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Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur 

secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. 
  

Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, 

pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, 

penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, 

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk 

Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan 

tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan 

hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. 

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk 

menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala 

perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi 

anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam 

Undang - Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 

sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN 

berhak memperoleh jaminan sosial. 

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri 

dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untukmonitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit 

serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, 

Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN RepublikIndonesia yang 

bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan 

jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam rangka menjamin efisiensi, 

efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem 

Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai 
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Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis 

teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. 

Jika diamati, kebijakan ASN adalah kebijakan yang meniadakan atau membubarkan 

birokrasi sebagai sebuah sistem tunggal mengelola pemerintahan negara. Secara teori, maka 

Indonesia telah memilh teori birokrasi weberian dengan teori new public management. NPM 

adalah: 

New public management (NPM), management techniques and practices drawn mainly 

from the private sector, is increasingly seen as a global phenomenon. NPM reforms 

shift the emphasis from traditional public administration to public management. Key 

elements include various forms of decentralizing management within public services 

(e.g., the creation of autonomous agencies and devolution of budgets and financial 

control), increasing use of markets and competition in the provision of public services 

(e.g., contracting out and other market-type mechanisms), and increasing emphasis on 

performance, outputs and customer orientation. NPM reforms have been driven by a 

combination of economic, social, political and technological factors. A common feature 

of countries going down the NPM route has been the experience of economic and fiscal 

crises, which triggered the quest for efficiency and for ways to cut the cost of delivering 

public services. The crisis of the welfare state led to questions about the role and 

institutional character of the state. In the case of most developing countries, reforms in 

public administration and management have been driven more by external pressures 

and have taken place in the context of structural adjustment programmes. Other drivers 

of NPM-type reforms include the ascendancy of neoliberal ideas from the late 1970s, 

the development of information technology, and the growth and use of international 

management consultants as advisors on reforms. Additional factors, in the case of 

developing countries, include lending conditionalities and the increasing emphasis on 

good governance. (manajemen publik baru (NPM), teknik manajemen dan praktek yang 

diambilterutama dari sektor swasta, semakin dilihat sebagai fenomena global. reformasi 

NPM menggeser penekanan dari administrasi publik tradisional untuk manajemen 

publik. Elemen-elemen kunci termasuk berbagai bentuk desentralisasi manajemen 

dalam pelayanan publik (misalnya, penciptaan lembaga otonom dan devolusi anggaran 

dan kontrol keuangan), meningkatnya penggunaan pasar dan persaingan dalam 

penyediaan layanan publik (misalnya, mengontrakkan dan pasar-jenis lain mekanisme), 

dan meningkatnya penekanan pada kinerja, output dan orientasi pelanggan. reformasi 

NPM telah didorong oleh kombinasi dari faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan 

teknologi. Sebuah fitur umum dari negara turun rute NPM telah pengalaman krisis 

ekonomi dan fiskal, yang memicu upaya untuk efisiensi dan cara untuk memotong 

biaya memberikan pelayanan publik. Krisis negara kesejahteraan menimbulkan 

pertanyaan tentang peran dan karakter kelembagaan negara. Dalam kasus sebagian 

besar negara berkembang, reformasi dalam administrasi dan manajemen publik telah 

lebih didorong oleh tekanan eksternal dan telah terjadi dalam konteks program 

penyesuaian struktural. driver lain NPM-jenis reformasi termasuk pengaruh dari ide-ide 

neoliberal dari akhir 1970-an, perkembangan teknologi informasi, dan pertumbuhan dan 

penggunaan konsultan manajemen internasional sebagai penasihat pada reformasi. 

faktor tambahan, dalam kasus negara-negara berkembang, termasuk prasyarat pinjaman 

dan meningkatnya penekanan pada tata kelola yang baik)
vi

 
  

Jadi, pada prinsipnya NPM adalah sebuah ―ideologi akademik‖ baru yang menyatakan 

bahwa manajemen birokrasi untuk pemerintah adalah usang dan manajemen model pasar 

adalah solusinya. Gagasan ini merupakan kristalisasi dari persebaran ―ideologi akademik‖ 
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pengembangan fundamentalisme pasar pada setiap dimensi kehidupan suatu bangsa, mulai 

dari dimensi bisnis, pemerintahan, dan nirlaba. 

 
Perbedaan keduanya dapat disimak sebagai berikut: 
 

SDM Pemerintah teori 
Birokrasi

vii
 SDM Pemerintah teori NPM

viii
 

Jabatan administratif 
yangterorganisasi/tersusun secara 

hierarkis.(Administratice offices are 
organizedhierarchically) 

Manajemen Profesional yang Hands-On. 
Karenakeyakinannya pada pentingnya dan 
kekuatan privatisasi pemerintah, sangat penting 
untuk memiliki penekanan pada manajemen 
dengan terlibat dalam tangan-metode.Teori ini 
memungkinkan kebebasan untuk mengelolasecara 
bebas dan membuka kebijaksanaan. (Hands-
OnProfessional Management. Because of its belief 
in theimportance and strength of privatizing 
government, it iscritical to have an emphasis on 
management by engagingin hands-on methods. 
This theory allows the freedom tomanage freely 
and open up discretion). 

  
Setiap jabatan mempunyai 

wilayahkompetensinya sendiri (Each 
office has its ownarea of competence) 

Standar/Metode Kinerja. Yang penting 

untukmempertahankan standar eksplisit dan 

ukuran kinerjadalam tenaga kerja. Dengan 

menggunakan metode inimempromosikan 

klarifikasi tujuan/niat, target, danindikator untuk 

kemajuan dan 

kesuksesan.(PerformanceStandards/Methods. Its 

important to maintain explicitstandards and 

measures of performance in a workforce.targets, 

and indicators for progression and success). 

  
Pegawai negeri ditentukan, tidak 
dipilih,berdasarkan pada kualifikasi teknik 
yangditunjukan dengan ijazah atau 
ujian.(Civilservants are appointed, not 
electe, on thebasis of technical 
qualifications as determined 

Kontrol produk/keluaran/hasil. Poin ketiga 
mengakui"pergeseran dari penggunaan kontrol 
input dan prosedurdengan indikator kinerja 
kuantitatif". Aspek inibirokrasi aturan 
mengandalkan output kontrol 
diukurmembutuhkan menggunakan penilaian 
berdasarkankinerja ketika mencari untuk 
melakukan outsourcingpekerjaan ke perusahaan 
swasta / kelompok. (OutputControls. The third 
point acknowledges the "shift from theuse of input 
controls and bureaucratic procedures to 
rulesrelying on output controls measured by 
quantitiveperformance indicators". This aspect 
requiresusingperformance based assessments 
when looking tooutsource work to private 
companies/groups). 

  

  
Pegawai negeri menerima gaji tetap 
sesuaidengan pangkat atau 
kedudukannya. (Civilservants receive 
fixed salaries according torank) 

Desentralisasi Unit. Hal ini menunjukkan bahwa 
lebihtepat untuk beralih dari sistem manajemen 
terpadu untuksistem desentralisasi di mana 
manajer memperolehfleksibilitas dan tidak 
terbatas pada pembatasan lembaga.(Decentralizing 
of Units. This point suggest that it is more 
appropriate to shift from a unified management 
system toa decentralized system in which 
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managers gain flexibility and are not limited to 
agency restrictions.) 

  
  
Pekerjaan merupakan karier yang 
terbatas,atau pada pokoknya, 
pekerjaannya sebagaipegawai negeri. 
(The job is a career and thesole, or at 
least primary, employment of thecivil 
servant) 

Kompetisi. Karakteristik ini berfokus pada 
bagaimana NPMdapat mempromosikan kompetisi 
di sektor publik yangdalam bisa berubah biaya 
yang lebih rendah,menghilangkan debat dan 
mungkin mencapai kualitasyang lebih tinggi dari 
kemajuan/pekerjaan melalui kontakjangka. 
(Competition. This characteristic focuses on 
howNPM can promote competition in the public 
sector whichcould in turn lower cost, eliminate 
debate and possibly achieve a higher quality of 
progress/work through theterm contacts.) 

 
 

Para pejabat tidak memiliki kantor 
sendiri. (Theofficial does not own his or 
her office) 

Manajemen sektor swasta. Aspek ini berfokus 
padakebutuhan untuk membangun kontrak kerja 
jangkapendek, mengembangkan rencana 
perusahaan, perjanjiankinerja dan pernyataan misi. 
Hal ini juga berfokus padamembangun kerja di 
mana karyawan publik ataukontraktor menyadari 
tujuan dan niat bahwa badan-badanmencoba untuk 
mencapai. (Private-sector Management.This 
aspect focuses on the necessity to establish short- 
term labor contracts, develop corporate 
plans,performance agreements and mission 
statements.It alsofocuses on establishing a 
workplace in which publicemployees or 
contractors are aware of the goals andintention 
that agencies are trying to reach.) 

  
Para pejabat sebagai subjek untuk 
mengontroldan mendisiplinkan. (the 
official is subject tocontrol and 
discipline) 

Pengurangan. Yang paling efektif yang telah 
menyebabkanpendakian ke dalam popularitas 
global, berfokus padamenjaga biaya rendah dan 
efisiensi yang tinggi."Melakukan lebih banyak 
dengan sedikit" (Reduction. Themost effective 
one which has led to its ascent into 
globalpopularity, focuses on keeping cost low and 
efficiencyhigh. "Doing more with less") 

  

Promosi didasarkan pada pertimbangan  

kemampuan yang melebihi rata-

rata.(Promotion is based on superiors 

judgement)  

  
 

 

NPM dinilai sebagai ―paradigma baru‖ bagi sektor pemerintahan atau sektor publik, 

yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Hood, sebagai ―lawan‖ dari Old Publik 

Management (OPM) yang dilekatkan pada birokrasi Weberian. NPM menekankan pada 

kontrol atas setiap produk atau output Pemerintah, desentralisasi administrasi pemerintahan, 

dan injeksi mekanisme pasar dankuasi-mekanisme pasar pada proses pemerintahan, dan 

mengasumsikan bahwa rakyat adalah pelanggan dari Pemerintah yang harus dilayani terbaik 
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sebagaimana pelaku bisnis swasta. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan 

dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma NPM ini. 

Kritik Kebijakan ASN 

 
Dengan dipergunakannya kebijakan ASN, Indonesia tidak lagi ―mempunyai‖ birokrasi. 

Kebijakan ASN dengan demikian mempunyai lima permasalahan teoritikal dan praktikal. 
Pertama, Kebijakan ASN yang mendasarkan diri kepada teori NPM mempunyai prinsip 
menyalahkan birokrasi weberian dan menggantinya dengan birokasi ala pasar. Jika kita 
menyimak tabel perbandingan antara ―birokrasi‖dan ―NPM‖, maka pada kedua kolom tidak 
menunjukkan ―penggantian‖ (replacement). Birokrasi yang orisinal tidak lah keliru, namun 
yang keliru adalah penyimpangan birokrasinya

ix
. Bahkan, penyakit birokrasi bukan saja ada 

di pemerintahan, tetapi di organisasi bisnis yang mempunyai ukuran organisasi yang besar 
hingga organisasi-organisasi dunia seperti PBB beserta seluruh kantornya, Bank Dunia, IMF, 
hingga USAid dan GIZ/Jerman. 

Ke dua, dengan serta merta menyamakan manajemen pemerintah dengan manajemen 
bisnis, khususnya sektor swasta telah dikritik guru manajemen Henry Mintzberg

x
 sebagai 

berikut:  
Three assumptions underlie the Management view of management. (1) Particular 
activities can be isolated—both from one another and from direct authority. The 
principle derives from the private sector, where many corporations are divided into 
autonomous businesses, organized as divisions. Each unit has a clear mission: to 
deliver its own set of products or services. If it satisfies the goals set by the central 
headquarters, it is more or less left alone. (2) Performance can be fully and properly 
evaluated by objective measures. The goals that each activity must achieve can be 
expressed in quantitative terms: Both costs and benefits can be measured. (In business, 
of course, the criteria are financial, and costs and benefits are combined to set 
standards for profit and for return on investment.) That way, there can be ―objective‖ 
assessment, which is apolitical in nature. The system cannot afford a great deal of 
distracting ambiguity or nuance. (3) Activities can be entrusted to autonomous 
professional managers held responsible for performance. ―Let the managers manage,‖ 
people say. Many have great faith in managers trained in the so-called profession of 
management. ―Make them accountable. If they perform according to plan, as indicated 
by measurement, reward them. If they don‘t, replace them.‖ These assumptions, in my 
opinion, collapse in the face of what most government agencies do and how they have 
to work. To isolate government activities from direct hierarchical control in the manner 
that Management prescribes, there have to be clear, unambiguous policies formulated 
in the political sphere for implementation in the administrative sphere. In other words, 
policies have to be rather stable over time, and politicians (as well as managers of 
other agencies) have to stand clear of the execution of those policies. How common is 
that? How many government activities fit such a prescription? Our faith in managers 
trained in the profession of management collapses in the face of how government 
agencies must work. 

 

Salah satu guru manajemen bisnis paling berpengaruh Jim Collins, penulis buku Good 

to Great (2001), pun menegaskan: 
 

We must reject the idea—well-intentioned, but dead wrong—that the primary path to 

greatness in the social sectors is to become "more like a business." Most businesses—

like most of anything else in life—fall somewhere between mediocre and good. Few are 

great. When you compare great companies with good ones, many widely practiced 

business norms turn out to correlate with mediocrity, not greatness. So, then, why 

would we want to import the practices of mediocrity into the social sectors? I shared 
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this perspective with a gathering of business CEOs, and offended nearly everyone in the 

room. A hand shot up from David Weekley, one of the more thoughtful CEOs—a man 

who built a very successful company and who now spends nearly half his time working 

with the social sectors. "Do you have evidence to support your point?" he demanded. 

"In my work with nonprofits, I find that they're in desperate need of greater discipline—

disciplined planning, disciplined people, disciplined governance, disciplined allocation 

of resources." "What makes you think that's a business concept?" I replied. "Most 

businesses also have a desperate need for greater discipline. Mediocre companies rarely 

display the relentless culture of discipline—disciplined people who engage in 

disciplined thought and who take disciplined action—that we find in truly great 

companies. A culture of discipline is not a principle of business; it is a principle of 

greatness." Later, at dinner, we continued our debate, and I asked Weekley: "If you had 

taken a different path in life and become, say, a church leader, a university president, a 

nonprofit leader, a hospital CEO, or a school superintendent, would you have been any 

less disciplined in your approach? Would you have been less likely to practice 

enlightened leadership, or put less energy into getting the right people on the bus, or 

been less demanding of results?" Weekley considered the question for a long moment. 

"No, I suspect not." That's when it dawned on me: we need a new language. The critical 

distinction is not between business and social, but between great and good. We need to 

reject the naiveimposition of the "language of business" on the social sectors, and 

instead jointly embrace a language of greatness.
xi

 

 

Sektor pemerintah berbeda dengan sektor bisnis, sehingga manajemen bisnis tidak bisa 

serta merta diinjeksikan ke sektor pemerintahan. Entah mengapa, gagasan Reinventing 

Bureaucracy
xii

 yang dikembangkan tahun 1992 dari David Osborne dan Ted Gaebler menjadi 

sebuah ideologi intelektual dan para intelektual kita menjadi ―pemercaya penuh‖ (true 

believers), sehingga ketika terjadi banyak kritik, perubahan di tahun 2000an, yang 

menunjukkan kegagalan teori NPM dan ReGov, gagasan itu tetap digunakan untuk membuat 

kebijakan ASN yang diterbitkan di tahun 2014, sekitar 22 tahun sejak regov ditulis dan 23 

tahun sejak NPM ditulis. 

 

Gagasan NPM dan Regov berhadapan tentang tantangan nyata berupa ―8 Mitos 

Reformasi Sektor Pemerintahan‖, yaitu: 
 
1. Mitos Liberal; bahwa pemerintahan dapat diperbaiki jika anggaran ditingkatkan. 

Hasilnya? Tidak ada hubungan antara naiknya anggaran pemerintahan dengan kinerja 

birokrasi pemerintahan. 

2. Mitos Konservatif; bahwa pemerintahan dapat diperbaiki jika anggaran diturunkan. 

Hasilnya? Sama saja, semakin diturunkan semakin malas dan lambat birokrasi 

pemerintahan. 

3. Mitos Bisnis; bahwa pemerintahan dapat diperbaiki jika manajemennya meniru 

ataumenggunakan manajemen bisnis. Hasilnya? Tidak berhasil, karena terlalu 

berbedanya antara manajemen binsis dengan Pemerintahan. Hal ini sudah jauh 

dikemukakan oleh Joseph L. Browe dalam karya klasiknya ―Effective Public 
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Management, It isn‘t the same as EffectiveBusiness Management‖ dalam Harvard 

Business Review yang terbit di tahun 1977, dan dikuatkan lagi oleh oleh Jim Collins 

dalam Good to Great and the Social Sector (2005). 

4. Mitos Pegawai–hampir sama dengan Mitos Liberal; bahwa pegawai negeri akan 

bekerja lebih baik jika gaji atau kesejahteraannya dinaikkan. Hasilnya? Setelah gaji 

dinaikkan, tetap saja kinerjanya. Bahkan di Indonesia, ketika Pemerintah (Menteri 

Keuangan) meningkatkan kesejahteraan pegawai di Direktorat Jenderal, Kementerian 

Keuangan Indonesia, justru muncul skandal mega-korupsi yang dilakukan seorang 

pegawai kantor pajak. Bahkan ketika gaji polisi diperbaiki, justru terkuak mega-skandal 

seorang Jenderal Polisi. 

5. Mitos Orang; bahwa pemerintahan berjalan lebih baik jika mempekerjakan orang-orang 

yang baik, bahkan lebih baik. Hasilnya? Ketika mereka masuk, mereka ikut ―rusak‖, 

karena sistemnya sendiri sudah terlanjur ―rusak‖. 

6. Mitos pelatihan; bahwa setelah diberikan pelatihan yang berkenaan dengan 

pengetahuan dan ketrampilan untuk membangun birokrasi yang lebih efisien dan 

efektif, maka birokrasi akan menjadi lebih efisien dan efektif. Hasilnya? Sama saja. 

Mereka hanya ―mengingat‖ dan ―melaksanakan‖ hasil pelatihan paling lama 6 bulan, 

setelah itu mereka kembali ke system dan perilaku yang sama. Penyebabnya? Jumlah 

mereka terlampau kecil untuk menjadi kelompok ―change agents‖ dalam skala yang 

dapat masuk ke volume ―critical mass‖ yang dapat menggerakkan perubahan organisasi 

secara mandiri. Selain itu, sama dengan kasus di atas, jika berhadapan dengan sistem 

yang sudah ―rusak‖ dan/atau pimpinan yang ―rusak‖, maka kelompok pembaharu ini 

juga akan segera ―membusuk‖. Mereka ibarat ―benih yang tumbuh di bawah 

kungkungan onak-belukar-berduri‖. 

7. Mitos pembaikan mental dan moral; bahwa setelah diberikan pembaikan mental dan 

moral–di Indonesia dikenal dengan program ESQ (Emotional-Spiritual-Quotiens) yang 

dikembangkan dengan baik dan berdedikasi oleh Dr. Ary Ginanjar—maka birokrasi 

akan menjadi lebih bermental baik dan bermoral membanggakan. Hasilnya? Sama 

dengan kasus pelatihan. Mereka hanya ―mengingat‖ dan ―melaksanakan‖ hasil 

pelatihan paling lama 2 bulan, setelah itu mereka kembali ke mental dan pola pikir 

yang sama. Penyebabnya? Selain jumlah mereka terlampau kecil untuk menjadi 

kelompok ―change agents‖ dalam skala yang dapat masuk ke volume ―critical mass‖ 

yang dapat menggerakkan perubahan organisasi secara mandiri, juga pembaikan 

mempunyai efek ―shock‖ yang berjangka lebih pendek daripada pelatihan teknis, 

karena tidak berhubungan langsung dengan cara bekerja sehari-hari. Selain itu, sama 
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dengan kasus di atas, jika berhadapan dengan sistem yang sudah ―rusak‖ dan/atau 

pimpinan yang ―rusak‖, maka kelompok pembaharu ini juga akan segera ―membusuk‖. 

8. Mitos kepemimpinan; bahwa jika diberikan pemimpin yang baik dan cakap, maka 

birokrasi akan berubah. Dalam banyak hal, ini berhasil. Namun, cukup banyak kasus di 

mana akhirnya pemimpin menyerah kepada birokrasi, Karena ia tidak tahan untuk 

―berkelahi seumur hidup‖ dengan birokrasi yang dipimpinnya 

 

Ke tiga, bahkan gagasan untuk ―lelang jabatan‖ bagi jabatan-jabatan menengah dan 

tinggi –eselon II dan I—adalah sebuah pengakuan bahwa Pemerintah sudah gagal dan habis 

akal tentang bagaimana mamanajemeni sumberdaya manusia. Ada tiga agenda kritis di sini, 

yaitu: 
 
1. Proses lelang jabatan membuat birokrat karier mengalami kemerosotan loyalitas 

kepada pekerjaan. Pekerjaan hanya dinilai merupakan tugas dan dikompensasi dengan 

uang. Pekerjaan kehilangan kemuliaannya sebagai sebuah kehormatan. Manusia 

birokrasi diremukkan moralitasnya secara sistematis. Model tunjangan kinerja 

memperkuat peremukan tersebut. 
 
2. Proses lelang jabatan acapkali membuat orang terbaik tidak ikut serta. Seseorang 

dengan reputasi unggul akan memilih untuk tidak ikut lelang terbuka, karena pada 

akhirnya proses tersebut hanya formalitas dari ―titipan‖ kekuasaan politik yang ada di 

birokrasi, baik ada level Pemerintah Daerah, organisasi kementerian, hingga organisasi 

negara –KPK, KPPU, hingga BPK. 
 
3. Tidak pernah dapat dipastikan bahwa kualifikasi selektor teruji dan dapat diandalkan. 

Pelatihan yang diselenggarakan KASN dinilai lebih mengedepankan kepada faktor 

kompetensi kognitif, padahal isunya adalah masalah kehormatan, dalam arti sejauh 

manaselektor atau ―panitia seleksi‖ dapat menjaga kehormatannya dengan tidak 

menerimaintervensi politik dan birokrasi, dan sepengamatan saya ini adalah hal yang 

sangat sulit terjadi. Ada beberapa orang ditambah teknologi seleksi yang dimonopoli 

oleh yayasan milik Bappenas yang begitu rumit dan mahal. 

 

Ke empat, memberikan ruang bagi ―profesional‖ di luar birokrasi, terutama dari sektor 

swasta, selain tidak menjamin keberhasilan membuat birokrasi makin hebat, hanya 

menambah biaya pemerintahan. Kata-kata ―dibayar sesuai dengan kompetensi‖ adalah ruang 

terbuka untuk menggaji birokrat sama dengan eksekutif bisnis. Padahal birokrat senantiasa 

cost center, dan bukan profitcenter. Keinginan untuk―menghilangkan beban pembayaran 

pensiun‖di masa depan denganmerekrut pekerja ―tidak menetap‖ berkonsekuensi 

memberikan beban besar di hari ini. 
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Ke lima, seperti yang saya tulis dalam ―Evolusi Entrepreneur‖
2
, masuknya pelaku bisnis 

dan entrepreneur membuat kebijakan publik menjadi penuh komplikasi. Di masa lalu, para 

pelaku bisnis berusaha melobi pembuat kebijakan agar Pemerintah membuat kebijakan yang 

menguntungkan mereka. Hari ini pelaku bisnis tidak perlu melobi policy-makers, karena 

mereka sudah menjadi policy-makers itu sendiri. 

 

Mencari Kebijakan Manajemen Sumberdaya Manusia Pemerintahan 

 

Selama masih ada bangsa yang berada pada sebuah entitas politik bernama negara, 

maka organisasi Pemerintah akan selalu ada. Pemerintah adalah organisasi raksasa karena ia 

adalah organisasi tunggal untuk mengelola wargangera sejak sebelum lahir, lahir, 

hinggameninggal, dikubur, bahkanbeberapa tahun setelah mati dan dikubur. Di dalam 

pembelajaran dan praktek di seluruh dunia, hanya ada satu jenis manajemen yang sesuai 

untuk mengelola organisasi raksasa seukuranpemerintah, yaitu birokrasi. 

Pertanyaan kini adalah bagaimana bentuk bentuk birokrasi yang relevan? Ada tiga 

pertanyaan yang perlu dikedepankan, yaitu, pertama, masyarakat seperti apa yang dimiliki 

hari ini dan ke depan– setidaknya 20 tahun ke depan. Indonesia adalah masyarakat majemuk 

dengan dasar Pancasila. Indonesia adalah negara yang seringkali terjebak dan dijebak dalam 

pusaran globalisasi perdagangan, keuangan, hingga gagasan. Masayarakat Indonesia adalah 

masyarakat, tidak terkecuali kalangan akademisinya, yang mudah tergoda gagasan genit, 

khususnya gagasan dari negara di mana mereka pernah ―berhutang budi‖, entar karena pernah 

sekolah di sana, pernah mendapatkan proyek dari sana, dan sejenisnya. Indonesia adalah 

negara yang diincar untuk dikuasai oleh negara-negara besar dengan cara yang halus, lembut, 

tetapi efektif. Di sisi lain, kita ingin menjadi bangsa yang mempunyai ―jati diri‖, 

kemandirian, keunggulan, dan hebat di antara bangsa-bangsa lain. Soekarno dan Soeharto 

adalah pemimpin-pemimpin yang membawa mimpi menjadi bangsa hebat. Jadi, artinya kita 

perlu birokrasi yang mempunyai tiga fungsi (dan karenanya kompetensi) sekaligus: 
 
1. Birokrasi yang mempunyai jati diri keindonesiaan untuk membawa semua warga 

masyarakat dan warga organisasi (citizen-organization) menjadi warga yang berjati-diri. 

Ini adalah bentuk nyata dari politik identitas yang membuat setiap bangsa kuat dari dalam 

untuk kemudian mampu mempunyai daya tanggung dan tahan (durability) yang prima. 

Birokrasi ke depan adalah organisasi yang mempunyai budaya organisasi mengindonesia. 

Indonesia artinya adalah Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. 
 
2. Birokrasi yang cerdas untuk melahirkan gagasan-gagasan cerdas untuk dieksekusi 

dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang unggul, yang kemudian memampukan 

setiap warga manusia dan warga organisasi di dalamnya menjadi warga-warga unggul. 
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Birokrasi yang cerdas adalah birokrasi yang diberikan wadah yang cerdas, dan bukan 

wadah yang menurunkan motivasi pembelajaran, termasuk di dalamnya ―lelang jabatan‖ 

yang membuat warga organisasi birokrasi dengan mudah disingkirkan dalam kontestasi 

jabatan dengan mereka dari ―luar birokrasi‖, minimal ―di luar birokrasinya‖. 
 
3. Birokrasi yang menyandarkan diri kepada masa depan (leaning to the future) dari tiga 

dimensi: teknologi, manajemen, dan kompetensi. Birokrasi memanfaatkan teknologi 

informatika untuk menjadikan dirinya sebagai mahluk yang maha-hadir (omni-present) 

bukan untuk mengawasi (saja), tetapi untuk melayani. Birokrasi yang mengetahui bahwa 

manajemen senantiasa bermanka mengkreasikan nilai, bukan menghabiskan nilai. 

Konsekuensinya kebijakan fiskal dan anggaran akan menjadi bagian dari penataan ulang 

birokrasi masa depan. Birokrasi yang tahu bahwa ia tidak akan relevan jika hanya 

mempunyai kompetensi untuk mengatur dan menyuruh, tambah memerintah. Birokrasi 

adalah lembaga yang membebaskan rakyat dari belenggu ketidakmampuan 

danketidakberdayaan akibat desakan kehidupan pribadi dan lingkungan. 

 

Simpulan : reformasi birokrasi aparatur sipil negara, apakah harapan, mitos, atau 

fakta? 

 

Pembelajaran kita sampai hari ini sampai pada simpulan bahwa reformasi birokrasi 

dengan menjadikannya sebagai organisasi ASN telah menjadikannya sebagai mitos. Birokrasi 

bukanlah ASN. Dengan menjadikan birokrasi sebagai ASN seperti mengajari kambing 

berenang. Bisa, tetapi aneh. Pemerintah tetap memerlukan birokrasi. Masyarakat tetap bukan 

(saja) pelanggan, karena pelanggan harus mau membayar harga yang mahal untuk 

mendapatkan produk barang dan jasa yang baik. Masyarakat adalah pemilik yang berhak 

meminta sesuatu dengan gratis atau murah-harga. Kebijakan transformasi birokrasi menjadi 

ASN plus kebijakan reformasi birokrasi adalah menjadi pertanyaan baru, karena birokrasi 

sudah tidak ada. Birokrasi kita bukan lagi birokrasi. 

 

Lantas bagaimana dengan reformasi birokrasinya sendiri. Ada beberapa model 

reformasi birokrasi yang dikenal secara luas. Pollit & Summa dalam Public Management 

Reform: A Comparative Analysis (1997) memaparkan model Finlandia, Swedia, Inggris, 

dan New Zealand, sebagamana digambarkan sebagai berikut. 

 

Aspek 

reformasi Finlandia Swedia Inggris 

New 

Zealand 
 

Program yang Restrukturisasi Desentralisasi Privatisasi dan Privatisasi dan 

ditekankan   pasarisasi pasarisasi 
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Aspek 

reformasi Finlandia Swedia Inggris 

New 

Zealand 

Target utama Organisasi birokrasi Organisasi birokrasi Individu Individu 

reformasi   aparatur aparatur 

birokrasi   birokrasi dan birokrasi dan 

   organisasi organisasi 

   birokrasi birokrasi 

     

Proses Perlahan Medium Radikal Radikal 

     

Ideologi Demokrasi sosial Demokrasi sosial Neo-liberal Neo liberal 

     

Kinerja Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

     

 

Riset dari Institite for Policy Reform (2013), dengan metode yang sama dengan Pollit dan 

Summa, menemukenali model reformasi di AS, Singapura, Malaysia, dan Indonesia 

sebagai berikut: 

 

 Aspek 

reformasi 

  Amerika 

Serikat 

  

Singapura 

  

Malaysia 

  

Indonesia 

  

           

               

Program yang   Restrukturisasi   Efisiensi   Efisiensi   Formalisasi   

ditekankan               

               

Target utama   Kualitas   Kualitas   Organisasi   (Kesejahteraan   

reformasi 

birokrasi   pelayanan   pelayanan   birokrasi   PNS)   

               

Proses   Cepat   Cepat   Medium   Perlahan   

               

Ideologi   Liberal   Otoritarian   Otoritarian   Eklektik   

               

Kinerja   Berhasil   Berhasil   Sebagian besar   Belum berhasil   

          berhasil      

                

 

Dari gambaran tersebut, Nampak bahwa Indonesia perlu banyak belajar dan meninjau 

ulang rancang bangun manajemen perubahan atau reformasi birokrasinya, terutama dari 

aspek targe atau tujuan utama reformasi birokrasi yang secara ―tak terucap‖ adalah upaya 

bagaimana menemukan justifikasi bagi peningkatan pendapatan pegawai negeri. Salahkah? 

Tidak, tetapi bukan itu tujuan ―asli‖ dari manajemen perubahan atau reformasi birokrasi. 

Melaksanakan manajemen perubahan pada organisasi birokrasi dalam bentuk 

reformasi birokrasi adalah pekerjaan yang tersulit dibanding pada organisasi bisnis dan 

NGO. Pada organisasi bisnis, semua pekerja tunduk pada atasan, dan atasan patuh kepada 
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pemilik. Pada organisasi NGO, pekerja patuh pada atasan dan atasan patuh pada pemberi 

dana. Pada organisasi publik, atau birokrasi, tidaklah mudah memberhentikan bawahan 

yang tidak patuh pada atasan, atau atasan yang tidak patuh pada atasannya. Permasalahan 

pokok adalah, pada organisasi publik atau dalam hal ini birokrasi, tidak jelas siapa ―pemilik 

organisasi‖ yang kepadanya setiap orang pada akhirnya patuh. Siapakah pemilik birokrasi? 

Bupati? Walikota? Gubernur? Menteri? Presiden? DPRD? DPR? MPR? Rakyat? Tidak 

jelas. Belum lagi masalah bahwa para pejabat organisasi birokrasi adalah mereka 

yangbenar-benar menikmati kekuasaan dan segala fasilitasnya. Perubahan adalah ancaman 

bagi dirinya sendiri, termasuk kekuasaan dan kenikmatan yang mengiringinya. Tidak 

bekerja, atau setidaknya tidak bekerja kerjas, adalah cita-cita. Konflik karena membangun 

perubahan yang lebih baik, apalagi secara radikal, sebagaimana amanat manajemen 

perubahan, adalah pekerjaan yang lebih baik diiyakan secara tegas, tetapi diam-diam tidak 

dilaksanakan dan dimasuk-lacikan. 

Permasalahan utama barangkali persis seperti yang dikemukakan oleh John P. Kotter 

dan Dan S. Cohen (2008) bahwa perubahan harus difahami secara manusiawi, bukan secara 

terlalu akademi atau teori. Ia adalah proses yang dimulai dari lihat, kemudian rasakan, 

akhirnya berubah. Pertanyaan besar kita adalah seberapa kuat konsep Pemerintah untuk 

membangun manajemen perubahan di birokrasi? 

Sebagaimana dikemukakan di depan, pada sebagian besar dokumen usulan Reformasi 

Birokrasi Kementerian/LPNK menyebutkan bahwa tujuan program manajemen perubahan 

adalah untuk: 

1. Membangun kesamaan pemahaman seluruh pegawai Kementerian/LNK 

2. Menghindari kemungkinan adanya resistensi dari para pegawai 

Kementerian/LPNK 

3. Memastikan bahwa para pegawai dan para stakeholders Kementerian/LPNK 

berpartisipasi aktif dalam proses reformasi birokrasi 

 

Dokumen strategi manajemen perubahan, rencana implementasi, serta strategi 

komunikasi di lingkungan Kementerian/LPNK akan menjawab ketiga tujuan dari program 

manajemen perubahan Kementerian/LPNK secara khusus, dan secara umum mencapai tujuan 

manajemen perubahan sebagaimana yang difahami secara keilmuan dan praktek yang 

berhasil (best practices). 

Masalah penting yang perlu dicermati dalam melaksanakan manajemen perubahan 

adalah, menggunakan hasil amatan Marie Muhammad, Mantan Menkeu, adalah semantic 

confusion
3
. Kebingungan semantik karena pedoman-pedoman yang telah diterbitkan 

mempergunakan kata dan tidak sebangun dengan konsep atau pemahaman dari kata tersebut. 
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Saya mengalami kesulitan untuk memastikan kebenaran dari setiap kesalahan semantik yang 

terjadi. Semantic confusion yang paling mengganggu adalah tidak adanya pembedaan kata 

pada reformasi birokrasi pada jenjang makro,meso, mikro. Masalah selanjutnya yang paling 

mengganggu adalah pembedaan antara manajemen perubahan dengan reformasi birokrasi. 

Sebagai epilog, disarankan untuk memetik pelajaran manajemen perubahan dalam arti 

reformasi birokrasi yang dilakukan Lee Kuan Yew di Singapura. Lee dalam From Third 

World to First (2000) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi pada negara berkembang 

tidak lain bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dan, untuk itu dibutuhkan 

orang-orang yang baik dan pemimpin yang baik. 

―When PAP government took office in 1959, we set out to have a clean 
administration. Wewere sickened by the greed, corruption and decadence of many 
Asian leaders.... My  
experience of developments in Asia has led me to conclude that we need good men to 
have good government. However good the system of government, bad leaders will 
bring harm to their people‖ 

 

Manajemen perubahan pada Kementerian/LPNK pada hemat saya berhadapan dengan 

tujuan yang sama: 

1. Pemerintahan yang bersih –benar-benar bersih, bukan ―bercitra bersih‖, termasuk 

melakukan tugas yang sesuai misi-nya, dan bukan misi yang dicari-cari, yang menjadi 

ciri khas dari patologi birokrasi. 

2. Sumberdaya manusia pegawai-pegawai yang baik –dan dalam interaksi dengan 

beberapa Kementerian/LPNK, sangat berlimpah jumlah pegawai Kementerian/LPNK 

yang baik, tetapi organisasi perlu tahu bagaimana menjaganya dengan baik. 

3. Pemimpin yang baik –pertanyaan ini terpulang kepada Menteri/Pimpinan LPNK dan 

Pejabat Eselon I, seberapa berhasil setiap pribadi mem-baik-kan dirinya semaksimal 

mungkin bagi organisasi. 

 

Di Malaysia, manajemen perubahan dikembangkan dengan cara mengemukakan sebuah 

benchmarking of performance dalam kata perintah ―People Firts, Performance Now‖. 

Setiaporganisasi birokrasi dinilai berhasil melakukan reformasi atau manajemen perubahan 

jika mereka mampu mencapai skor people first performance now–melalui asesmen semacam 

―kepuasan pelanggan‖—sementara tentang bagaimana caranya lebih banyak diserahkan 

kepada masing-masing institusi, sehingga mereka dapat melakukan shared-learning dan 

cross-fertilization antar lembaga. Pelajaran yang dapat dipetik adalah: 

1. Bahwa strategi dan model manajemen perubahan atau reformasi birokrasi tidak perlu 

dipandu secara ketat oleh Presiden atau salah satu Kementerian 
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2. Yang diperlukan adalah ukuran keberhasilan yang mudah dilihat dan dinilai oleh 

publik. 

3. Kesamaan yang diperlukan adalah kesamaan ukuran keberhasilan dan 

kesamaankomitment, bukan kesamaan cara. 

4. Diletakkan mekanisme stick and carrot yang ketat pada setiap organisasi birokrasi agar 

melakukan perubahan yang disyaratkan. 

 

Manajemen perubahan atau reformasi birokrasi pada akhirnya bukan suatu gerakan 

kolosal, melainkan sebuah langkah sederhana yang fokus kepada kembali kepada misi 

organisasi dan memastikan organisasi birokrasi relevan dengan jaman. 

Perubahan di birokrasi dapat diharapkan berhasil jika organisasi mempunyai pimpinan 

yang mau berubah. Mereka yang mampu mengajak orang-orang yang dipimpinnya untuk 

dapat melihat ke mana mereka akan berada–―lihat‖; yang mampu membawa para 

pengikutnya untuk bersama-sama merasakan betapa baiknya perubahan yang mereka bawa –

―rasakan‖; dan mereka yang mampu membawa para pengikutnya untuk menjadi berbeda 

dengan sebelumnya --―berubah‖! Untuk itu, yang diperlukan adalah konsep manajemen 

perubahan yang dapat dilaksanakan denganmenyenangkan –the actionable one! 

 

Pascawacana: Harus Bagaimana ? 

Kita sudah terlanjur menetapkan kebijakan ASN. Kita sudah terlanjur merubah 

semuanya. Dan kebijakan itu didukung oleh para pakar terkemuka serta organisasi terkemuka 

dunia, Bank Dunia dan IMF. Kita harus bagaimana? Pertama, tidak perlu menyalahkan Bank 

Dunia dan IMF. Kedua lembaga dunia tersebut hanya berusaha membantu dengan 

memperkenalkan sesuatu yang baik. Kesalahan kita adalah kita tidak cukup belajar ke negara-

negara yang setara dengan kita, khususnya Jepang, China, dan Singapura. Negara-negara 

yang bersedia bekerja keras menemukan sebuah kultur, struktur, dan sistem organisasi lokal 

dengan global. Artinya, tidak sekedar copy paste. Ke dua, tidak perlu menyalahkan para 

pakar utama yang menyodor-nyodorkan gagasan dan kemudian diterima. Masalah kita adalah 

kita tidak punya sebuah mekanisme di mana pembuatan kebijakan publik ditata agar dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tidak sekedar dengan cara uji publik, tetapi dengan 

simulasi ke masa depan, dengan segala kompleksitasnya. Kita perlu tahu bahwa 

kebijakanpublik adalah ibarat berjalan mengenakan sepatu besi di atas lantai magnet. Sekali 

melangkah, sangat sulit untuk kembali. Kebijakan publik hanya dibuat satu kali kemudian 

berhasil. Jika kita tahu hal itu, niscaya ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama 

dua kali. 

 
3 Diskusi dengan Marie Muhammad, Jakarta 1 Oktober 2011.
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Harus bagaimana? Pertama, bersedia untuk mengetahui bahwa kebijakan ASN kita 

mempunyai masalah teori, konsep, dan praktek. Ke dua, membangun kesadaran bahwa kita 

perlu kebijakan yang sesuai dengan kita, atau tailored-made-model. Sulit? Tidak, para pakar 

utama tadi sangat tahu,hanya perlu dimotivasi dan disemangati. Para pakar utama tadi perlu 

diletakkan di jaringan kerja, dan bukan di silo-silo kepakaran dan keutamaan yang 

memencilkan mereka. Ke tiga, CEO Republik ini perlu mengerti bahwa ini adalah masalah 

dia, dan bukan masalah orang lain. Dan, untuk itu, kita perlu menunggu dengan yakin. 

Bahwa masa itu akan datang, segera. 
 
 
 
 
 

 
i Turner dan Hulme menemukan bahwa kinerja birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi 

negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia disebut mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan 
pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan. Lihat 
Mark Turner and David Hulme,1997, Governance, Administration and Development : 
Making the State Work, London : Macmillan  ii Pidato pembukaan Prof. Dr Yuddy Chrisnandi sebagai MenPAN&RB pada acara Jambore 
Reformasi Birokrasi, di Jakarta 3 Juni 2016. Sejak tanggal 27 Juli 2016, Yuddy diganti 
oleh Asman Abnur.

 
 

iii Perpres No. 81/2010 mengacu kepada Pasal 4 (1) UUD 1945 1945; UU No. 8/1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43/1999; UU 
No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 
tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 
12/2008; Undang-Undang Nomor 7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025

 
 

iv Dalam setiap tahapan Road Map ditetapkan beberapa sasaran dan indikator-indikator 
keberhasilannya. RMRB 2010-2014 dituangkan dalam PerMenPAN dan RB no. 20 
Tahun 2010 yang mencakup ruang lingkup. (1) Penguatan Birokrasi Pemerintah (2) 
Tingkat Pelaksanaan, Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat 
instan-sional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam 
tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut 
penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong 
kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan 
mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di 
ting-kat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) 
menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana 
digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi 
birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda (3) Program, Program-program 
berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, 
maupun tingkat mikro, yaitu (a) Program Tingkat Makro meliputi Penataan Organisasi, 
Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan 
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

http://trove.nla.gov.au/work/16193046?selectedversion=NBD13357686
http://trove.nla.gov.au/work/16193046?selectedversion=NBD13357686
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
https://heru.wordpress.com/2011/09/13/reformasi-birokrasi/
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(b) Program Tingkat Meso meliputi Manajemen Perubahan, Konsultasi dan Asistensi, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, (c) Program Tingkat Mikro meliputi Manajemen 
perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan 
Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  

v Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), anggota 
Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, ―Capaian & Langkah Reformasi 
Birokrasi‖, Bisnis Indonesia, Jum'at, 09/01/2015, http://koran.bisnis.com/ 
read/20150109/251/389339/capaian-langkah-reformasi-birokrasi  vi George A. Larbi, The New Public Management Approach and Crisis States, United Nations 
Research Institute for Social Development (UNRISD) Discussion Paper No. 112, 
September 1999.

 
 
vii Max Weber, 1921/1968, Economy and Society, (G. Roth, C. Wittich, Eds., G. Roth, & C. 

Wittich, Trans.) Los Angeles: University of California Press, pp. 956 - 958
 

 
viii Christipher Hood, 1991, ―A Public Management for all Seasons?‖, Public 

Administration Vol. 69 Spring 1991 (3-19), © 1991 Royal Institute of Public 
Administration ISSN 0033-3298

 
 
ix Lihat dialog dengan Max Weber pada Miftah Thoha, 2013, Perilaku Organisasi, Konsep 

Dasar dan Aplikasinya, Jakarta: Penerbit : Rajawali
 

x Henry Mintzberg, 1996, ―Managing Government, Governing Management‖, 
https://hbr.org/1996/05/

  
xi Jim Collins, 2005, Good to Great and the Social Sectors: Why Business Thinking Is Not 

the Answer,
 

 
xii ―Reinventing Government: How the Entreprenurial Spirit is Transforming the Public 

Sector‖ (1992), yang menyarikan 10 ciri pemerintahan yang entrepreneurial, yaitu:
  

1. Catalityc government: steering than rowing  

2. Community-owned government: empowering than serving 

3. Competitive government: injecting competition to service delivery  
4. Mission-driven government: transforming rule-driven organizations  
5. Result-oriented government: funding outcomes, not inputs 

6. Customer-driven government: meeting the needs of customer, not the 

bureaucracy  
7. Enterprising government: earning than spending 

8. Anticipatory government: preventing than cure  
9. Decentralized government: from hierarchy to participatory 

10. Market oriented government: leveraging change through market 
 
 
 

http://koran.bisnis.com/read/20150109/251/389339/capaian-langkah-reformasi-birokrasi
http://koran.bisnis.com/read/20150109/251/389339/capaian-langkah-reformasi-birokrasi
http://koran.bisnis.com/
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SHARED VALUES SEBAGAI KUNCI PENDORONG PERUBAHAN DAN 

REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 

 

Dr. Adi Suryanto 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Email: aditgsar@gmail.com 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. 

- Yang kami hormati Rektor Universitas Lampung, Dekan FISIP, Ketua Jurusan 

Administrasi Negara-FISIP Universitas Lampung, dan segenap civitas akademika 

Universitas Lampung; 

- Yang kami hormati para narasumber; dan 

- Bapak, Ibu undangan dan para peserta seminar yang saya banggakan. 

 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telahmelimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini 

dalam keadaan sehat wal‘afiat. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dapat hadir di 

tengah-tengah Bapak/Ibu pada hari ini, Dalam rangka pelaksanaan ―SeminarGrand 

DesignReformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia‖. 

 

Bapak dan Ibu hadirin serta segenap civitas akademika Universitas Lampungyang 

kami hormati, 

Indonesia saat ini dan mungkin juga pada masa yang akan datang dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang semakin menantang, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Permasalahan dari dalam negeri, bisa kita tengok melalui PermenPANRB Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi yang menggambarkan cukup jelas bahwa bahwa 

potret Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini belum cukup baik. Hal tersebut kemudian diurai 

dengan beberapa hal, diantaranya yaitu: 

a) birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel (rendahnya komitmen pimpinan 

dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan belum 

mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, manajemen kinerja 

masih belum diterapkan, manajemen pembangunan nasional belum berjalan optimal); 
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b) birokrasi belum efektif dan efisien (tata kelola pemerintahan yg baik belum diterapkan, 

lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa belum efektif dan efisien, 

kelembagaan birokrasi belum efektif, penerapan e-gov belum efektif dan efisien, 

manajemen SDM aparatur belum efektif, dan in-efisiensi dalam penggunaan anggaran); 

c) pelayanan publik belum mempunyai kualitas yang diharapkan (pelayanan perijinan 

belum efektif dan efisien, praktik pungutan liar masih ada, praktik manajemen 

pelayanan publik belum dijalankan dengan baik). 

 

Mencermati gambaran di atas maka dapat dipastikan bahwa kapasitas dan kinerja ASN 

harusditingkatkan secara masif dan terus-menerus. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada 

tantangan global, diantaranya SustainableDevelopment Goals dan Climate Change, 

ketahanan pangan versus pertumbuhanpenduduk, pertumbuhan ekonomi dan pelibatan 

masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara si-kaya dan si-miskin, serta angka 

pengangguran yang terus meningkat. Berdasarkan data dari ILO (International Labour 

Organization) sejak tahun 2008, lebih dari 200 juta orang menganggur secara global. 

Tantangan global lain yang tidak kalah penting adalah adanya isu-isu 

gendermainstreaming, transnational crimes seperti: perdagangan manusia, 

penyelundupan,terorisme dan lain-lain.Selanjutnya, Indonesia juga dihadapkan pada 

tantangan regional dengan adanya ASEAN Community dimana terdapat kebebasan pergerakan 

4 (empat) pilar perekonomian yaitu barang, jasa, modal dan tenaga kerja dilingkungan 

negara-negara ASEAN. 
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Melihat berbagai tantangan tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan nasional 

diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. 

Selain itu, ASN juga dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini peran ASN yang profesional, melayani dan 

akuntabel sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi dari nilai-nilai 

ASN harus sesegera mungkin dilaksanakan di setiap unsur pelayanan. Hal ini penting, dalam 

rangka memberikan perubahan pelayanan paripurna sebagaimana diharapkan masyarakat. 

Pada tahapan RPJMN ke-3(2015–2019), pembangunan ASN memasuki tahap SMARTASN. 

Saat ini dan kedepanASN dituntut memiliki wawasan global, penguasaan teknologi 

informasi, bahasa asing, dan jejaring kerja(networking), serta integritas. Oleh karena itu, ASN 

harus lebih kompetitif di era globalisasi dewasa ini.serta potensi daerah. Kedua, Pengadaan 

ASN yang transparan, objektif dan adil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 

sekaligus menjaring putra-putri terbaik bangsa. Ketiga, Meningkatkan profesionalisme, yakni 

meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagaimana yang diamanatkan UUASN. 

Melaui SMART ASN yang memiliki karakteristikberwawasanglobal,menguasai TIK

 danpenguasaanbahasa,memilikikemampuan networking tinggi dengan skill 

multitasking yangmemadai, maka  diharapkan pada RPJMN tahap ke-4 (2020-2025), 

segenap jajaran pemerintah telahsiap untuk memasuki level yang lebih tinggi yaitu birokrasi 

berkelas dunia (world class bureucracy). 
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Sebagai  upaya  mencapai  birokrasi  yang  bersih,  kompeten, dan  melayani,  

makapengembangan kualitas ASN juga harus dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan dari Manajemen SDM hingga pengembangan potensi ASNsebagai human 

capital. Sebagai human capital, maka setiap ASNharus terus

 berusahauntukmeningkatkan kompetensi dan komitmennya. Sehubungan 

dengan hal tersebut,Lembaga Administrasi Negara memiliki peran sangat fundamental dan 

strategisdalam rangka membentuk profil SMART ASN yang dibutuhkan di abad ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil SMART ASN era globalisasi abad ke 21 diharapkan memiliki karakter 

perubahan sebagai berikut : 

- Dari orientasi silo kepada orientasi dan cara kerja whole of government;
 

- Dari cara kerja manual berubah menjadi otomatisasi dan e-government;
 

- Dari manual worker menjadi knowledge worker;
 

- Dari inward looking menjadi outward looking;
 

- Dari orientasi dilayani (authority culture) menjadi melayani (service culture);
 

- Dari budaya asal bapak senang (ABS) berubah menjadi komitmen mutu;
 

- Dari memelihara kemapanan menjadi inovatif;
 

- Dari rule driven berubah menjadi performance driven;
 

- Dari reaktif menjadi proaktif dan kreatif; dan
 

- Dari loose culture menjadi disciplined culture.
 

 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

44 

 

Bapak/Ibu hadirin dan segenap civitas akademika Universitas Lampung yangkami 

hormati, 

Agenda Reformasi birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam 

paradigma dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, reformasi birokrasi juga diartikan sebagai 

sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal pelayanan publik dituntut 

mampu berkinerja secara optimal, adaptif dan responsif serta mentransformasikan diri agar 

dapat optimal menunjukkan eksistensi dirinya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan publik. 

 

Lembaga Administrasi Negara, mendapat mandat melaksanakan pengembangan 

kompetensi bagi ASN, dalam rangka melahirkan sosok pemimpin perubahan yang mampu 

mendorong dan menciptakan inovasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi. ASN dituntut memiliki kemampuan 

untuk menjabarkan visi dan misi organisasi kedalam sebuah sistem dalam proyek perubahan 

yang dikerjakan dalam Diklat. Diklat Kepemimpinan merupakan media untuk mewujudkan 

pemimpin yang inovatif. Pemimpin perubahan dituntut mampu membuat proyek perubahan 

berupa inovasi dan sistem yang memudahkan birokrasi. Proyek perubahan yang diciptakan 

tidak harus rumit, tetapi dapat membawa dampak positif bagi organisasi dan stakeholder yang 

terkait. Melalui hal ini, reformasi birokrasi dapat tercipta dalam pelayanan publik dan 

peningkatan kinerja ASN. 

Melalui upaya perbaikan dan pembenahan yang terus-menerus digalakkan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah, saat ini dirasakan telah membuahkan hasil,meskipun belum 

menyeluruh dan signifikan. Salah satu faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi adalah 

pada kemampuan leadership. Faktor pemimpin dan kepemimpinan menjadi motor penggerak 

sebuah transformasi dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat dari mencuatnya beberapa nama 

kepala daerah dan jajaran birokrasinya dengan berbagai program inovasi telah menunjukkan 

kinerja birokrasi yang melayani, inovatif dan transparan dalam mewujudkan peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Bapak dan Ibu hadirin serta segenap civitas akademika Universitas Lampungyang 

kami hormati, 

Dalam upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Pemerintah melalui 

birokrasinya, tentu menjadi lokomotif penggerak pembangunan di Indonesia. Maka dari itu 

pemerintah harus mampu menggandeng segenap entitas pembangunan dalam tali 
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kepercayaan. Dalam membangun trust tentu bukan hal yang mudah, hal ini perlu didukung 

oleh penyebaran nilai-nilai bersama yang menjadi semangat juang dalam mencapai tujuan 

pembangunan. Melalui gerakan revolusi mental yang tengah digaungkan oleh Pemerintahan 

Jokowi-JK, maka kita dituntut untuk bertransformasi baik secara mind set maupun culture 

set ke arah yang lebih baik. 

 

Bapak dan Ibu serta segenap civitas akademika Universitas Lampung yang kami 

hormati, 

Lembaga Administrasi Negara, berusaha menjawab potret lemahnya kebijakanpublik 

di Indonesia. Lembaga Administrasi Negara telah mempelopori lahirnya jabatan fungsional 

Analis Kebijakan dalam rangka membantu Instansi Pemerintahdalam mempersiapkan 

perumusan dan penyusunan suatu kebijakan sesuai kaidah-kaidah ilmiah, dan 

implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Selain 

itu, dalam rangka terbitnya berbagai kebijakan publik yang semakin berkualitas, Lembaga 

Administrasi Negara berencana menginisiasi terbentuknya policy clearing house, yang 

bertugas mencermati dan mengendalikan kebijakan-kebijakan usulan instansi pemerintah 

agar substansi kebijakannya relevan dengan harapan publik. 

 

Bapak dan Ibu dan segenap civitas akademika Universitas Lampung yang 

kamihormati, 

Seminar ini akan memusatkan perhatian pada Grand Design Reformasi Aparatur 

Sipil Negara,bagaimana mengoperasikan shared values sebagai kunci pendorongperubahan 

dan revolusi mental Aparatur Sipil Negara. Melalui seminar ini diharapkan terwujud 

sinergisitas berbagai pemikiran dan pandangan lembaga pemerintahan dan akademisi dalam 

mengidentifikasikan kebutuhan stakeholders menjadi tindakan yang konkret dan berdampak 

positif bagi para stakeholders. Kami mengapresiasi atas kegiatan seminar yang 

diselenggarakan Universitas Lampung bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung dan Provinsi lain di pulau Jawa dan Sumatera 

ini. 

Terima kasih dan selamat berdiskusi dalam seminar Grand Design Reformasi 

Aparatur Sipil Negara ini. 
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MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN LAPORAN KEMATIAN 

DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

Achdiat 

FISIP Universitas Pasundan Bandung 

Email: dos_achdiat@yahoo.co.id 

Yaya Mulyana 

FISIP Universitas Pasundan Bandung 

Email:mulyana_yaya@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 
Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang 

berkaitan dengan pencatatan kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan 

perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum.  Akibat hukum yang timbul dari 

kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. 

Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta 

kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. 

Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data 

kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan 

akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Data Pemilih Tetap 

(DPT) dalam Pemilu dan dengan bantuan sosial lainya menjadi bermasalah karena datanya tidak 

valid. 

Potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat masih 

rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta kematian pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sampai akhir Bulan Mei Tahun 2015, 

masyarakat yang mengajukan permohonan Akta Kematian hanya sebanyak 20 orang pemohon.  

Penelitian ini menemukan Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk    meningkatkan 

kuantitas pencatatan akta kematian di KBB,  berdasarkan SPM 70% pada Tahun 2018 sesuai RPJM 

KBB 2013-2018, dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme (incrementalism). Simon 

(Islami, 1994:64) menjelaskan bahwa model inkrimental ini memandang kebijakan negara sebagai 

suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) 

sedikit demi sedikit.  

 

Kata kunci: Model Kebijakan, laporan akta kematian, Tertib Administras.  

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai 

negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA memiliki peran 

strategis dalam Pembangunan Nasional sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data 

serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan 

pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara 

komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 telah mengamanatkan, bahwa “Hal-hal Warga Negara dan Penduduk diatur dengan 

Undang-Undang” yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan yang direvisi oleh UU No. 24 Tahun 2013 dan 

seperangkat peraturan pelaksanaanya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010, maka 

Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah menetapkan program strategis yang merupakan 

reformasi mendasar di bidang kependudukan dan pencatatan siipil dengan cara merubah pola 

pikir (mindset) dari aparat dan masyarakat.  

Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, 

penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, 

penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan diberbagai bidang pembangunan 

maka pembangunan Administrasi Kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi 

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, konsisten dan berkesinambungan.  

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah 

yang berkaitan dengan Pencatatan Kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa 

hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum.  Akibat 

hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta 

peninggalan dan perwalian. 

Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan 

harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian 

tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk 

pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. 

Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan 

Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) masih 

menggunakan data kadaluarsa karena subjek penerima bantuan tidak faktual. Hal ini yang 

sama dapat terjadi berkaitan dengan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan 

bantuan sosial lainya. 

Persoalannya sampai saat ini, pencatatan peristiwa kematian di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat hanya rata-rata 30 pencatatan per-tahun. 
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Padahal biaya untuk mengurus akta kematian ini hanya Rp 20.000,00. "Sepertinya untuk 

mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari Akta Kematian akan sulit, sebab minat 

masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian masih sangat rendah" dalam sebulan paling 

banyak hanya dua orang yang mengajukan.  Hal ini disampaikan Kepala Bidang Catatan Sipil 

Disdukcasip KBB, Toteng Rizwan di Batujajar (Galamedia,14/7). Jika pemohon Akta 

Kelahiran sampai ratusan orang per hari sementara kondisi terbalik justru terjadi untuk 

pemohon Akta Kematian.Persoalan ini tentunya urgen untuk diteliti secara mendalam, apakah 

peraturan perundangan yang tidak efektif atau kesadaran hukum masyarakat yang kurang 

atau birokrasi yang tidak aktif melakukan penyuluhan atau sosialisasi program. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

―Bagaimana model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pelaporan pencatatan 

kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat?‖. Adapun 

pertanyaan penelitiannya, adalah: (1) Bagaimana potret eksisting proses Pelaporan Pencatatan 

Kematian di Kabupaten Bandung Barat? (2)Bagaimana solusi untuk pencapaian SPM 

Penerbitan Kutipan Akta Kematian 70% pada Tahun 2020 ? (3) Bagaimana model kebijakan 

yang dapat meningkatkan kuantitas pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan Kutipan 

Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat? 

Tujuan Penelitian ini adalah: (1)Menggambarkan potret eksisting proses pencatatan 

Kutipan AktaKematian di Kabupaten Bandung Barat; (2)Mengidentikasi solusi pencapaian 

SPM Kutipan AktaKematian 70% pada Tahun 2020; (3) Merumuskan skenario kebijakan 

yang dapat meningkatkan kuantitas pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten 

Bandung Barat.Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan: (1)Secara teoritis penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian kebijakan, khususnya dalam meningkatkan 

efektivitas Administrasi Kependudukan danPelaporan Kutipan Akta Kematian. (2)Secara 

praktis, dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan pencatatan Kutipan 

AktaKematian di Kabupaten Bandung Barat. 

 

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini adalah melihat, menggambarkan, dan 

menganalisis mencatat dan mengiterpretasikan kondisi di Kabupaten Bandung khususnya 

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

khususnya Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4736), khususnya Pasal 4 yang, menyebutkan : setiap kematian wajib 

dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada lnstansi Pelaksana paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang di ubah oleh UU No. 24/2013 menjadi 

stelsel aktif yang harus dilaporkan oleh RT/RW ke jenjang pemerintahan di atasnya. 

Maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan 

metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.Melalui pendekatan kualitatif diharapkan 

persepsi masyarakat terhadap pencatatan Kutipan Akta Kematiandapat diamati dengan 

seksama.     

Menurut Arikunto (2005), berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif 

tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan 

menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. menurutnya penelitian 

yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis.  

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan 

kualitatif.Berdasarkan sumber data, mencakup data primer dan data sekunder. 

 

PEMBAHASAN 

Key informant yang akan dijadikan sumber data primer, dan digali informasinya 

berkaitan dengan potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di KBB akan 

dilakukan dengan Camat Cisarua, Camat Ngamprah, Camat Padalarang, dan Camat Gunung 

Halu. Selanjutnya, dengan Kepala Desa (Kades) Pasir Halang Kecamatan Cisarua, Kades 

Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, Kades Kerta Mulya Kecamatan Padalarang, dan Kades 

Sirna Jaya Kecamatan Gunung Halu. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), media data pada Tahun 2014 hingga akhir 

Bulan Mei Tahun 2015 dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengajukan permohonan 

Kutipan Akta Kematian tercatat hanya sebanyak 20 orang pemohon.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui rata-rata peristiwa kematian di setiap 

kecamatan perbulanya adalah antara lima (5) sampai delapan (8) orang. Sebagai bahan 

ilustrasi, bahwa KBB terdiri atas 17 Kecamatan dan 183 Desa.Bila jumlah rata-rata orang 

yang meninggal dikalikan dengan jumlah kecamatan dan dikalikan dengan tahun, maka yang 
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mengajukan Kutipan Akta Kematian tidak sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah 

peristiwa kematian yang terjadi di KBB. 

Sementara itu, payung hukum yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur 

permohonan pengajuan Kutipan Akta Kematian yang dimulai dari laporan pemberitahuan 

kepada RT/RW, kemudian ke Desa dan Kecamatan, selanjutnya diajukan ke Disdukcapil 

KBB untuk diproses, tercantum dalam Perda KBB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, persoalan 

penanganan laporan kematian ini perlu mendapat perhatian yang serius, sebagai upaya untuk 

pemutakhiran data kependudukan yang valid dan akurat. 

Berdasarkan hasil wawancara  pada hari Selasa tanggal 12 Mei Tahun 2015 dengan 

Sekretaris Disdukcapil yang pada saat itu sekaligus sedang menjabat PLT  Sekdis 

Disdukcapil KBB, didapat keterangan bahwa persoalan pada umumnya berkaitan dengan 

tertib administrasi kependudukan di KBB, dan secara khusus menyangkut tentang laporan 

kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, dihadapkan pada tiga 

persoalan yang menyangkut tumpang tindih kebijakan, perbedaan data kependudukan, dan 

berkenaan dengan SDM Disdukcapil KBB. 

Pertama, berkaitan dengan tumpang tindih kebijakan, sementara ini memang sulit 

untuk dipungkiri, bahwa di KBB dan juga termasuk di Kabupaten/Kota lainnya di seluruh 

Provinsi yang berada di Negara Indonesia, masih dihadapkan pada persoalan terjadinya 

tumpang tindih kebijakan kependudukan atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

seperti UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 38 

Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota,PP Nomor  41 Tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.Dengan 

demikian, kondisi ini menjadi sulit bagi Disdukcapil untuk melaksanakan tugas dalam 

melaksanakan tertib administrasi kependudukan. 

Kedua, berkenaan dengan persoalan mengenai tumpang tindihnya kebijakan dalam 

menjalankan roda pemerintahan daerah otonom, termasuk kebijakan tertib administrasi 

kependudukan atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan perbedaan data 

kependudukan di KBB, di mana ada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), kemudian dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang versi dan acuannya menurut Sekretaris 

Disdukcapil.  
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Namun saat ini, Pemerintah KBB khususnya Disdukcapil memutuskan untuk 

menginduk pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sebagai institusi 

yang memayungi pemerintahan daerah otonom,  meskipun data dari kependudukan yang 

dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut, sering menimbulkan konflik dengan masyarakat 

ketika pemilu (pileg, pilpres, pilkada, dan pildes), serta pada saat adanya program bantuan 

sosial dari pemerintah seperti bantuan subsidi akibat kenaikan BBM, Raskin, program Rehab 

Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat tertentu, yang ditetapkan sebagai 

sasaran dari program pemerintah tersebut. 

Ketiga, menyangkut persoalan faktor Sumberdaya Manusia (SDM) aparatus 

Disdukcapil KBB masih menjadi kendala, apalagi dikaitkan dengan kebijakan untuk 

meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekitar 70%  pada tahun 2018, sesuai 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018 KBB, secara kuantitatif, 

hal ini ditunjukkan oleh jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Disdukcapil KBB yang hanya 

tersedia sebanyak 24 orang pegawai, melihat kenyataan ini, nampaknya masih jauh dari 

harapan, untuk dapat mencapai SPM Disdukcapil sekitar 70% dalam hal tertib administrasi 

kependudukan, dan khususnya dalam meningkatkan Penerbitan Kutipan Akta Kematian pada 

Tahun 2018. Sementara itu, untuk mencapai jumlah ideal dibutuhkan sekitar 80 orang PNS 

untuk melayani masalah kependudukan di Kantor Disdukcapil KBB. 

Adapun bagaimana prosedur dan mekanisme dalam penerbitan Kutipan Akta 

Kematian tersebut dijelaskan, bahwa prosesnya dimulai dari pemohon laporan kepada 

RT/RW setempat, sekaligus untuk mendapatkan Surat Pengantar/Serbaguna untuk 

permohonan penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) di Kantor Desa, setelah 

mendapatkan SKK dari Kantor Desa selanjutnya dibawa ke Kantor Kecamatan untuk 

diproses, setelah diketahui oleh pihak Kecamatan (Camat), selanjutnya dibawa ke 

Disdukcapil KBB sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kutipan 

Akta Kematian. Terlebih lagi, pada saat ini, Kantor Disdukcapil telah menerbitkan dan 

membagikan kepada setiap RW berupa buku administrasi kependudukan dan catatan sipil, 

yang disebut dengan istilah buku keterangan Lampid (Lahir, Mati, pindah, Datang), untuk 

memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kepenudukan dan catatan sipil. 

Data dan informasi berikutnya akan dikemukakan hasil observasi  dan wawancara 

pada daerah kecamatan yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun hasil observasi di empat 

kecamatan tersebut, baik di daerah kecamatan yang dianggap sebagai representasi dari daerah 

perkotaan yang sektor ekonominya lebih bertumpu pada jasa dan perdagangan, juga di daerah 
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kecamatan yang sektor ekonominya bertumpu pada pertanian, dapat diketahui kondisinya 

relatif hampir sama, bahwasanya disetiap Seksi Pemerintahan yang salah satu tugas pokok 

dan fungsinya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan hampir tidak ditemukan 

aktivitas yang mengurus surat keterangan kematian, kecuali disibukan oleh kegiatan orang 

mengurus e-KTP. 

 Sementara hal-hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan lainnya, 

kecenderungannya relatif kecil/kurang, misalnya perihal bagi waris dapat diselesaikan secara 

musyawarah diantara keluarga, kecuali kalau harta warisnya akan dipindahtangankan kepada 

pihak ketiga, hal itupun dilakukan semata-mata keinginan pihak ketiga, apalagi pihak 

ketiganya berasal dari luar desa setempat. Terkecuali, jika orang yang meninggal itu memiliki 

profesi seperti karyawan, PNS, Guru, TNI/Polri, yang memiliki hak atas tunjangan kematian, 

pensiun, THT, urusan dengan Bank, dan sifat keperdataan lainnya, hanya cukup membuat 

surat keterangan laporan kematian dari pemerintah desa. 

Padahal surat keterangan kematian tersebut bukan saja penting bagi pihak keluarga 

almarhum, tetapi juga, pihak Pemerintah Kecamatan Ngamprah menganggap penting data 

yang valid, akurat, dan mutakhir berkaitan dengan kependudukan, terutama apabila dikaitkan 

dengan program-program pemerintah seperti dalam pelaksanaan pemilu (Pusat, Daerah, 

hingga Pildes). Begitu juga, data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sangat 

dibutuhkan, manakala ada rencana dan program-program pemerintah, seperti halnya, 

berkaitan dengan program-program bantuan pemerintah (BLTSM), Raskin, dll.Pada saat 

pelaksanaannya, sering terjadi orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai 

penerima bantuan program pemerintah. 

Kesulitan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa dalam menentukan dan 

menetapkan orang-orang yang menjadi sasaran dari program pemerintah tersebut, lebih 

disebabkan oleh keberadaan data kependudukan tersebut. Adapun, mengenai data jumlah 

penduduk di Kabupaten Bandung Barat, saat ini ada tiga versi data kependudukan, seperti 

versi Badan Pusat statistik (BPS), kemudian versi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional, dan versi yang ditetapkan Disdukcapil KBB, dari ketiga versi 

penyajian data kependudukan ini jumlahnya tidak sama.  

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Sekretaris 

Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 12-05-2015, upaya yang 

akan dilakukan oleh Disdukcapil KBB dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

70% pada tahun 2020, yang telah diamanatkan oleh PP No. 25/2005 tentang Pedoman dan 
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Penyusunan SPM.Namun demikian, Disdukcapil KBB akan bertekad untuk dapat mencapai 

SPM sebesar 70%, dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil secara 

umum, dan secara khusus dalam peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan 

Data Base sebagai dasar Pencapaian SPM  70%, maka sesuai dengan RPJM KBB 2013-2018 

SPM tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2018. 

Solusi peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan data base sebagai 

dasar Pencapaian SPM Akta Kematian pada Tahun 2018 dan tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Disdukcapil KBB, diantaranya melalui upaya sebagai 

berikut: Pertama, sosialisasi mengenai tertib administrasi kependudukan, terutama berkaitan 

dengan pentingnya pelaporan kematian dan membuat surat keterangan kematian di tingkat 

Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan, sampai pembuatan akta 

kematian di Dinas Kependudukan KBB. Kegiatan ini, telah dilaksanakan dengan melibatkan 

kader PKK se KBB pada bulan Desember 2014. 

Kedua, Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan Lahir, Mati, Pindah, 

dan Datang (Lampid) di tingkat RW di seluruh KBB, yang telah dilaksanakan selama dua 

hari pada bulan April 2015. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjawab Perubahan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 

2013.Sebagaimana diketahui bahwa Perubahan undang-undang tersebut lebih bersifat stelsel 

aktif, dalam kegiatan Bintek ini telah dibagikan pula sarana untuk menunjang pelayanan 

administrasi kependudukan berupa Buku Lampid. 

Ketiga, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil KBB, yang 

dapat ditempatkan disetiap wilayah yang dapat menangani dan mengkoordinasikan beberapa 

Kecamatan dalam melayani administrasi kependudukan.Adapun penentuan wilayah UPTD 

Disduk KBB dapat ditentukan melalui daerah pemilihan (Dapil) dalam pelaksanaan Pemilu di 

KBB. 

Keempat, perlu adanya perubahan kebijakan insentif  yang lebih proporsional bagi 

para RT/RW, agar mau pro aktif dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan catatan 

sipil, termasuk pencatatan laporan kematian dengan mendatangi keluarga yang anggota 

keluarganya ada yang meninggal, sesuai perubahan peraturan perubahan perundang-

undangan seperti tersebut di atas. Selama ini, insentif yang telah diberikan kepada RT sebesar 

75 ribu rupiah perbulan, dan insentif kepada RW diberikan sebesar 100 ribu rupiah, yang 

dibayarkan setiap triwulan sekali. Besaran insentif ini, dirasakan tidak seimbang dengan 

tugas dan mobilitas yang diemban oleh RT/RW, apalagi, perubahan undang-undang 
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kependudukun yang baru bersifat stelsel aktif, sehingga mengarahkan perangkat RT/RW 

untuk bertugas secara pro-aktif. 

Kelima, untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, telah 

diupayakan oleh Disdukcapil KBB dengan menempatkan empat (4) petugas Sukarelawan 

(Sukwan) di setiap Kecamatan. Tugasnya, adalah untuk melayani pembuatan E-KTP dan KK, 

sejalan dengan bergulirnya program E-KTP. Tetapi, di tingkat Pemerintahan Desa belum ada 

petugas sukwan yang ditempatkan oleh Disduk, yang bertugas untuk menertibkan dan 

melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melakukan catatan 

laporan kematian.Keenam, perlu dilakukan koordinasi yang kontinyu antar instansi terkait 

dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan dengan administrasi kependudukan sesuai 

Buku Lampid, melalui sarana pembagian insentif RT/RW pertriwulan. 

Ketujuh,intinya dengan memberi motivasi dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas 

dan fungsi perangkat RT dan RW, untuk meningkatkan laporan administrasi kependudukan 

dan catatan sipil, khususnya berkaitan dengan peningkatan laporan pembuatan surat kutipan 

akta kematian pada Disdukcapil KBB. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan laporan 

kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil tersebut, maka 

kebijakan pemeberian insentif kepada perangkat RT dan RW perlu segera direalisaikan. 

Kedelapan, perlu segera diterbitkan peraturan daerah tentang tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil sesuai perubahan peraturan perundang-undangan baru yang 

bersifat stelsel aktif, sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat.Perumusan peraturan daerah 

ini, didasarkan pada hasil kajian akademik sebagai dasar, dalam perumusan rancangan 

peraturan daerah (raperda) administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten 

Bandung Barat. 

Beberapa pertimbangan diatas, selanjutnya akan dibandingkan dengan informasi dari 

pihak kecamatan yang dijadikan key informan, ternyata pandangan dari pihak kecamatan 

tidak jauh berbeda dengan pertimbangan dari pihak Disdukcapil KBB, bahwa diperlukan 

segera mungkin mengaktifkan perangkat RT/RW sesuai perubahan peraturan perundang-

undangan yang baru yang bersifat stelsel aktif. Sehingga persoalan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil dapat ditata ulang untuk mendapatkan jumlah penduduk yang 

valid dan akurat. 

Selain hal tersebut di atas, perlu adanya peninjauan kembali  mengenai kebijakan 

besaran insentif yang diberikan kepada pihak RT/RW, agar supaya bisa lebih meningkatkan  
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motivasi kerjanya yang tinggi dan pro aktif apabila terjadi peristiwa kematian. Di samping itu 

juga, sangat dibutuhkan kontinuitas Pembinaan Teknis (Bintek) bagi peserta yang sama, yang 

telah mengikuti pembinaan teknis sebelumnya berkaitan dengan administrasi kependudukan 

dan catatan sipil, sehingga para peserta pembinaan teknis lebih mengerti dan memahami 

bagaimana administrasi kependudukan itu dilakukan berdasarkan perubahan peraturan 

perundang-undangan yang baru dan berdasarkan Buku Induk Lampid yang telah disediakan 

dan dibagikan oleh Disdukcapil KBB kepada pihak RT/RW. 

Merujuk pada hasil pembahasan mengenai potret dan gambaran aktual pencatatan akta 

kematian di Kabupaten Bandung Barat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

Disdukcapil KBB, sebaga solusi dalam rangka peningkatan pencatatan akta kematian, yang 

diharapkan dapat menghasilkan data base sebagai dasar Pencapaian SPM Akta Kematian 

pada Tahun 2018 sesuai RPJM KBB 2013-2018. Maka dengan demikian, model yang cocok 

untuk digunakan dalam mencapai SPM 2018 pada konteks peningkatan kuantitas pencatatan 

akta kematian, dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme (incrementalism). 

Simon (Islami, 1994:64) menjelaskan bahwa model inkrimental ini memandang 

kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan 

hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Selanjutnya, Lindblom (Islami, 1994 : 67) 

menegaskan dengan menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pembuat 

keputusan, maka model inkrimental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi secara 

sedikit-sedikit atas kebijakan sebelumnya. Jadi yang menjadi landasannya adalah pada 

evaluasi dan analisa empiris terhadap program-program, kebijakan-kebijakan negara yang 

telah dilaksanakan sebelumnya, dengan menambah, mengurangi, memodifikasi sedikit 

program-program, kebijakan-kebijakan, pengeluaran-pengeluaran negara untuk dasar 

pembuatan keputusan-keputusan yang baru. 

Berdasarkan pendekatan model inkremental ini, selanjutnya tim peneliti merumuskan 

model kebijakan, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan landasan dalam memodifikasi 

kebijakan sebelumnya, berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kuantitas pencatatan 

akta kematian di KBB. Pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan peningkatan kuantitas 

pencatatan akta kematian di KBB, didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan di 

KBB pada tahun 2015. Adapun beberapa landasan yang dapat dijadikan  pertimbangan untuk 

memodifikasi kebijakan KBB, dalam meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian 

sebagai berikut :(1) Aspek Yuridis meliputi UU No.23 /2006;PP No. 34/2010 ;Permendagri 

No.28/2005;Permendagri No. 69/2012;(2) Aspek Teoritis mengacu pada Konsep 
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Administrasi Negara;Konsep Kependudukan dan Catatan Sipil;Konsep Kebijakan Publik 

(Negara); (3) Aspek Empiris berkaitan dengan data dan informasi faktual hasil observasi dan 

wawancara di lapangan; (4) Naskah Akademik hasil penelitian ―Model Kebijakan Publik 

Untuk meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat; (5) Raperda Kependudukan dan Catatan Sipil 

KBB, berdasarkan naskah akademik dirumuskan rancangan peraturan daerah kependudukan 

dan catatan sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, dalam meningkatkan pencatatan akta 

kematian di wilayah KBB. Raperda selanjutnya diajukan ke DPRD KBB, (6) Perda 

Kependudukan dan Catatan Sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, sebagai landasan hukum 

dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah KBB; (7) Sarana berupa Kantor 

UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil KBB pada setiap wilayah bisa disesuaikan dengan 

Dapil. Hardware dan Software.Sistem Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil 

KBB.Buku Induk Kependudukan dan Catatan Sipil (Lampid); (8) Kelembagaan, dibentuknya 

UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tugas pokok dan fungsi membantu sebagian 

tugas dari Kepala Disdukcapil. Peran sebagai koordinator di wilayah kerjanya berkaitan 

dengan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa 

kematian. (9) SDM Disdukcapil PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan yang telah dilatih dan 

dibina dalam melayani tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk 

tugas dalam mencatat peristiwa kematian.PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini ditempatkan 

di Kantor UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil dan di Kantor Kecamatan.PNS dan/atau 

Tenaga Sukarelawan ini dapat membina di tingkat desa dan RT/RW dalam mengaplikasikan 

Buku Induk Lampid; (10) Anggaran: Perlu peningkatan anggaran untuk mendudung SPM 

Disdukcapil KBB, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan 

sipil pada tahun 2018.Peningkatan besaran insentif RT/RW sebagai ujung tombak dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melayani 

laporan peristiwa kematian, sesuai Peraturan Daerah KBB tentang Kependudukan dan 

Catatan Sipil yang bersifat Stelsel Aktif. 

Visualisasi model kebijakan publik untuk meningkatkan laporan kematian dalam 

tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, sebagai 

berikut : 
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Gambar 1: Model Kebijakan Pencatatan Akta Kematian di KBB 

Sumber : Hasil Penelitian Hibah Dikti 2015. 

 

KESIMPULAN 

1. Potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat 

masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta 

kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Tahun 2014 hingga akhir 

Bulan Mei Tahun 2015 tidak sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah peristiwa 

kematian yang terjadi di KBB. 

2. Solusi peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan data base sebagai 

dasar Pencapaian SPM akta kematian pada Tahun 2020, telah dilakukan melalui  

upaya-upaya :1) Sosialisasi terhadap kader PKK se KBB pada bulan Desember 2014. 2)

 PembinaanTeknis (Bintek) administrasi kependudukan Lahir, Mati, Pindah, dan 

Datang (Lampid) di tingkat RW di seluruh KBB; 3)Perlu membentuk Unit Pelayanan 

Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil KBB, yang ditempatkan disetiap wilayah dalam 

mengkoordinasikan beberapa Kecamatan dalam melayani administrasi kependudukan; 

4) Perlu perubahan kebijakan insentif  yang lebih proporsional bagi para RT/RW, agar 

mau pro aktif khususnya dalam melaksanakan pencatatan laporan 

kematian;5)Disdukcapil KBB telah menempatkan empat (4) petugas Sukarelawan 

(Sukwan) di setiap kecamatan, untuk melayani pembuatan E-KTP dan KK; 6) Perlu 

dilakukan koordinasi yang kontinyu antar instansi terkait dengan Pemerintahan Desa 

dan RT/RW berkaitan dengan administrasi kependudukan sesuai Buku Induk Lampid, 

melalui sarana pembagian insentif RT/RW pertriwulan;7) Memberi motivasi dalam 
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rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi perangkat RT/RW, dalam peningkatan 

laporan pembuatan suratkutipan akta kematian pada Disdukcapil KBB;8)Perlu segera 

diterbitkan peraturan daerah tentang tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil 

sesuai perubahan peraturan perundang-undangan baru yang bersifat stelsel aktif, 

sebagai payung hukum dalam rangka peningkatan laporan kematian di Kabupaten 

Bandung Barat.  

3.  Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk    meningkatkan kuantitas pencatatan 

akta kematian di KBB,  berdasarkan SPM 70% pada Tahun 2018 sesuai RPJM KBB 

2013-2018, dengan pendekatan model inkrimental dengan cara memodifikasi kebijakan 

lama.Pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan KBB dalam meningkatkan kuantitas 

pencatatan akta kematian  : 1) Aspek Yuridis; 2) Aspek Teoritis; 3)Aspek Empiris; 

4)Naskah Akademik (Hasil penelitiantahun 2015);5)Raperda Kependudukan dan 

Catatan Sipil KBB; 6)Perda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB yang bersifat stelsel 

aktif, sebagai landasan hukum dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di 

wilayah KBB; 7)Sarana; 8)Kelembagaan; 9)SDM; dan 10)Anggaran. 
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ABSTRAK 

Aparatur Negara  adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta 

pemerintahan Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi 

Negara dan abdi masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

Negara dan pembangunan. Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan 

tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu dilakukan secara adil, demokratis dan 

bermartabat. Kemudian juga didukung dengan peraturan-peraturan yang pemerintah 

keluarkan guna mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Dengan adanya Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil 

Negara, diharapkan mampu memperbaiki manajemenpemerintahan yang beorientasi pada 

pelayanan publik karena pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani 

atasannya, melainkan masyarakat.  Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi 

yang bebas dari intervensi politik dengan mengedepankan merit sistem.Tantangan yang 

dihadapi aparatur Negara hingga saat ini antara lain, adanya peluang penyalah gunaan 

wewenang yang akan merugikan negara dan masyarakat dan menghadapi persaingan global 

dan berbagai masalah penting lainnya. Pada saat ini untuk mewujudkan aparatur negara 

yang bisa dipertanggung jawabkan,  reformasi aparatur perlu dilaksanakan secara terus-

menerus dengan ditopang oleh motivasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien 

pemerintah sudah berusaha untuk mengeluarkan aturan tentang kepegawaian termasuk 

didalamnya lelang jabatan. Hal ini tentu tidak lain adalah untuk menciptakan aturan 

pemerintah yang lebih baik. Dengan adanya aturan ini jelas akan membawa dampak yang 

lebih baik jika didasarkan dari tujuan awal meskipun aparatur sipil negara belum tentu 

dapat menjalankannya dengan baik. 

Kata kunci: Birokrasi, ASN, Implementasi 

PENDAHULUAN 

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam 

pengelolaan dan kerjanya diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu Sistem 

Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, 

penggajian, dan batas usia pensiun. Aturan ini diharapkan mampu memperbaiki manajemen 

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) 

tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Perubahan terhadap tata 

kelola organisasi dalam lingkup Aparatus Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu jalan 

perubahan reformasi birokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa saat 
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ini Aparatur Sipil Negara berbasis kinerja dan kompetensi. Sehingga semua akan terlihat jelas 

dan terukur  bagaimana kinerja dari ASN yang ada. Sudah menjadi rahasia umum di negeri 

ini bahwa untuk proses mutasi pegawai atau pun promosi jabatan akan sangat dekat kaitan 

dengan kolusi, sangat subjektif rasa suka dan tidak suka. Mutasi maupun proses promosi 

pegawai tidak terlepas dari adanya kesiapan dana, koneksi dengan pemegang kebijakan. Hal 

ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi ASN. Dalam proses pengembangan karir tentu 

harus berdasar kinerja, kompetensi bukan berdasar atas kemampuan transaksional dan 

kedekatan.  

Namun demikian,penempatan pejabat dilingkungan birokrasi atas dasar kepentingan 

politis strategis, kolusi dan nepotisme sudah menjadi rahasiah umum. Pertimbangan dan 

penilaian atas dasar keahlian, integritas, kapabilitas dan kapasitas tidak lagi menjadi dasar 

pertimbangan prioritas. Adapun aspek loyalitas seringkali dimaknai sebagai sebuah 

kepatuhan atau kita sering dengar bahasa ABS (Asal Bapak Senang), maka setiap bawahan 

yang mampu membuat atasannya senang, itulah bawahan yang ideal, padahal loyalitas 

seharusnya dimaknai sebagai kepatuhan berikut koreksi. Selain itu hal yang lain yang perlu 

disoroti adalah pelaksanaan dari lelang jabatan itu sendiri apakah sudah sesuai dengan 

peraturan atau undang-undang yang berlaku dinegara ini. 

Promosi jabatan atau yang lebih dikenal saat ini dengan ―Lelang Jabatan‖ pada masa 

pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahtja Purnama, 

dimana posisi tertinggi dalam suatu Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat atau 

kepala istansi lainnya. Dengan adanya lelang jabatan yang keberhasilanya diyakini 

pemerintah mengenai lelang jabatan di DKI Jakarta, maka isu mengenai pengisian pejabat 

mulai berhembus kepada pemerintah pusat, yaitu level kementerian. Diawali dengan lelang 

jabatan Eselon 1 di tubuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan metode lelang 

jabatan mulai terhembus kencang, yaitu pengisian jabatan untuk 4 jabatan, yaitu Inspektur 

Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan 

Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. 

Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 ini merupakan aturan yang menempatkan 

PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan  akan menerapkan sistem 

karier terbuka/transparan yang mengutamakan  prinsip profesionalisme, yang memiliki 

kompetensi, kualifikasi, kinerja, objektivitas. Selain itu juga bebas dari kolusi yang berbasis 

pada manajemen sumber daya manusia  dan mengedepankan sistem merit menuju 
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terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional, bersikap netral, tidak mudah terbawa 

arus politikuntuk mendapat promosi jabatan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1) Definisi Implementasi 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68), implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 

badan peradilan. 

Adapun menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

2) Pengertian Birokrasi 

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu 

sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan 

sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja 

individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai : 

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang 

pada hirarki dan jenjang jabatan 

2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat 

dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.Definisi birokrasi ini 

mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai sistem 

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat dan 

cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai. 

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari 

penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).Berbicara soal birokrasi, 

tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, dalam 

karyanya ‖The Theory of Economy and Social Organization‖, yang dikenal melalui ideal 

type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan 

birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia, walaupun dalam penerapan tidak 

sepenuhnya bisa dilakukan. 
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Kemudian Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin 

(superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi 

menekankan pada aspek ―disiplin.‖ Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai 

sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak 

oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-

akibatnya. Menutur Weber karakteristik birokrasi dapat diperjelassebagai berikut: 

1. Lingkup kewenangan berdasarkan pembagian kerja yang sistematis 

2. Pejabat terikat pada disiplin dan pengawasan yang ketat dan sistematis dalam 

melaksanakan tugas-tugas jabatannya. 

3. Semua kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis 

4. Jabatan-jabatan mengikuti asas hierarki 

5. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal 

6. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui 

ujian atau ijazah. Pejabat bersangkutan diangkat dan bukan dipilih 

7. Jabatan itu merupakan karier berdasarkan waktu atau kecakapan 

Dalam prinsip-prinsip bentuk birokrasi harus terdapat adanya antara lain: 

1. Struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan 

dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan 

keputusan. 

2. Manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang 

memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan 

secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya. 

3. Organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian. 

4.  Mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedang dilaksanakan dalam 

upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan 

diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri. 

 

3) Konsep Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

64 

 

sumber daya manusia aparatur. Tahap-tahap Reformasi Birokrasi yang Ideal. Agar reformasi 

birokrasi dapat berjalan baik, perlu dilakukan langkah-langkah manajemen perubahan. 

Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisialisasi, mengimplementasi, dan 

mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan 

diri dan mengantisipasi perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh, berkembang, dan 

menghasilkan keuntungan.  

Reformasi administrasi menurut Dror dalam Zauhar, 2002 adalah perubahan yang 

terencana terhadap aspek utama administrasi. Caiden dalam Nasirin, 2013 mendefinisikan 

reformasi administrasi sebagai ‗the artificial inducement of administrative transformation 

againts resistance‖definisi Caiden ini mengandung beberapa implikasi a) Reformasi 

Administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (man made), tidak bersifat 

eksidental, otomatis maupun alamiah, b) Reformasi administrasi merupakan suatu proses c) 

resistensi beriringan dengan proses reformasi birokrasi.  

Tujuan Reformasi birokrasi atau yang sering juga disebut dengan reformasi 

administrasi ini di bagi menjadi 6 (enam) bagian yakni 3 (tiga) bersifat intra-administrasi 

yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal dan tiganya lagi berkenaan 

dengan peran masyarakat dalam sistem birokrasi (Zauhar, 2002) sebagai berikut: 

1. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, misalnya dengan penyederhanaan 

formulir, perubahan prosedur dan lainnya 

2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih/ 

deskriminasi, sistem teman atau sistem politik lainnya.  

3. Pengenalan dan penggalakansistem merit, pemakaian sistem pemrosesan data melalui 

sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan dan lain-lain.  

Sedangkan 3 (tiga) yang berkaitan dengan masyarakat adalah: 

1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat 

2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti 

misalnya meningkatkan otonomi profesional dan sistem administrasi serta 

meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan. 

3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui 

relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokrasi dan lain-

lain) 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Efendi (2014) yang mengatakan bahwa reformasi 

birokrasi sebagai 1) perubahan cara berpikir, 2) perubahan penguasa menjadi pelayanan, 3) 

mendahulukan peran dari wewenang, 4) perubahan manajemen kinerja, 5) pemantauan 

percontohan keberhasilan, 6) penetapan formula pelayanan publik.Reformasi birokrasi 

diperlukan agar birokrasi sebagai bagian dari institusi penyelenggara pemerintahan selalu 

menempatkan kepentingan publik sebagai panglima. Bahwa aparatur harus peduli terhadap 

kepentingan publik dan selalu menjadikan kepentingan publik sebagai kriteria utama dalam 

pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2011)  

 

4) Lelang Jabatan Menurut Undang-Undang ASN 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 

pointer 22, dimana Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan 

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan 

latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur atau kondisi kecacatan. 

Selain Undang-Undang ASN diatas, surat edaran Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur  tata cara 

pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah. Dimana 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa untukmenduduki jabatan struktural 

syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1) berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

2) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjangpangkat yang 

ditentukan; 

3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 

4) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) 

tahun terakhir; 

5) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan 

6) sehat jasmani dan rohani. 

 Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam denganrencana 

aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satudiantaranya adalah 

Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. 
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METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu suatu 

jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan suatu fenomena 

yang terjadi pada masa sekarang (Moleong, 2003). Adapun jenis penelitian yang dgunakan 

adalah studi kasus, merupakan penelitian yang mendalam baik itu tentang individu, 

organisasi, kelompok, suatu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu, dan 

biasanya studi kasus dilakukan dalam penelitian bidang politik (Cresswell, 1998) 

Namun mengingat singkatnya waktu penelitian serta terbatasnya biaya dalam penelitian 

ini maka jenis penelitian ini adalah studi kasus instrumental. Penelitian studi kasus 

intrumental (instrumental case study) adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan 

meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu 

proses generalisasi. Dengan kata lain, kasus diposisikan sebagai sarana (instrumen) untuk 

menunjukkan penjelasan yang mendalam dan pemahaman tentang sesuatu yang lain dari 

yang biasa dijelaskan. Melalui kasus yang ditelitinya, peneliti bermaksud untuk menunjukkan 

adanya sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus tersebut, yang berbeda dari 

penjelasan yang diperoleh dari obyek-obyek lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

Lelang Jabatan merupakan istilah yang sering didengungkan dalam dinamika birokrasi 

di negara kita Indonesia khususnya. Istilah ini mulai terdengar pada tahun 2013, di Jakarta 

dibawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dimana posisi Camat, Kepala 

Dinas, Kepala Sekolah, dan beberapa jabatan lain diisi dengan cara  lelang jabatan. Metode 

lelang jabatan tersebut dilakukan dengan serangkaian tes tulis dan wawancara sehingga dapat 

diketahui kinerja dari calon pejabat tersebut. 

Lelang Jabatan sebenarnya bukanlah peraturan yang baru hanya saja penyebutannya 

yang terdengar seperti terkesan program baru. Peraturan yang didengar dengan istilah Lelang 

Jabatan ini sebenarnya merupakan bahasa yang paling sederhana dimengerti semua golongan 

adalah kenaikan pangkat atau Promosi Jabatan. Akan tetapi karena bahasa Lelang Jabatan 

seolah merupakan program baru maka prame atau pandangan orang umum terhadap bahasa 

lelang bisa jadi dengan menganggapnya jabatan yang bisa di lelang atau di jual-beli. Adapun 

peraturan yang sudah ada sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dalam 

Jabatan Struktural Melalui Pencalonan Terbuka Dilingkungan Departemen Keuangan. 
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2. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2012 yang Mengatur Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang 

Lowong Secara Terbuka Di Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

4. PP Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

Dengan melihat peraturan-peraturan diatas dapat dilihat bahwa aturan tentang Promosi 

Jabatan atau Lelang Jabatan yang dimaksud bukan peraturan baru. Seperti halnya dalam UU 

No. 5 Tahun 2014 yang juga dengan jelas syarat dan ketentuan untuk menduduki jabatan 

tertentu tidaklah dipandang atau dilihat dari ras, suku bangsa, warna kulit, asal-usul, jenis 

kelamin atau kondisi kecacatan. Kemudian juga berdasarkan Surat Keputusan Presiden 

(Keppres) No.141/M/2014 tentang Pengangkatan Anggota KASN yang ditandatangani oleh 

Presiden pada 30 September 2014, Sofian Effendi, Irham Dilmy, Waluyo, I Made Suwandi, 

Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto dan Tjiptoherijanto dilantik menjadi anggota KASN 

periode 2014-2019 pada 27 November 2014. KASN memiliki tugas penting ‗mengobati‘ 

birokrasi yang terjangkit penyakit agar segera tercipta birokrasi yang bersih, kompeten dan 

mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.KASN menyatakan fokus 

pada penerapan sistem merit, yakni penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi dan kinerja, karena penyakit birokrasi yang sering ditemui adalah jual beli 

jabatan. Selain untuk meningkatkan profesionalisme, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 

(JPT) merupakan solusi untuk mengurangi intervensi politik dalam era pilkada langsung. 

Sehingga diharapkan ketika ada seleksi terbuka semua pegawai yang memenuhi persyaratan 

mendapat kesempatan yang sama. 

Mengapa harus fokus pada seleksi terbuka? banyak terjadi jual beli jabatan seperti di 

DKI Jakarta, setiap jabatan ada harganya, bukan rahasia lagi. Tingkat kepercayaan daerah 

pasar itu paling tinggi, bahkan kalau DKI per jabatan bisa puluhan miliar dan terjadi tawar 

menawar, timbullah lelang jabatan dan praktiknya memang begitu. Mereka selalu 

mengatakan begitu seleksi melalui lelang jabatan, tapi tetap terjadi tawar menawar. Lelang 

jabatan itu proses yang disaru ditutupi dengan seleksi terbuka, padahal tawar menawar, 

proses sama tetapi ditutupi. ―Saya selalu bilang jangan gunakan istilah lelang jabatan 
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menyatakan ada sesuatu di balik itu,‖ ujar Ketua KASN Sofian Effendi. Sekarang kalau mau 

mengorek, calon bupati mau mengeluarkan miliaran untuk jadi bupati padahal gaji kecil, 

karena tahu dengan melelang jabatan dan formasi PNS dalam tahun kedua dan ketiga sudah 

balik modal, untungnya bahkan puluhan miliar rupiah. 

Walaupun aturan-aturan sudah ada, akan tetapi masih saja belum bisa berjalan 100 

persen efektif. Apakah masih ada celah untuk memperjualbelikan jabatan dalam lelang 

jabatan? Tentu kalaupun ada pasti pelaku jual beli jabatan itu melibatkan orang-orang atau 

lembaga terkait. Misalnya BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terlibat, kadang BKD 

hanya mengurusi proses. Kalau yang terlibat proses tawar menawar calon pejabat langsung 

atau melewati orang terdekat pimpinan yang dinamakan staf khusus itu yang melakukan 

negosiasi. Masalahnya mereka ini jabatan politis jadi di luar kewenangan karena pejabat 

politik di luar jangkauan karena mungkin KASN hanya mengawasi pejabat karir, di luar itu 

tidak terjaring. 

Kemudian apakah masih terjadi jual beli jabatan setelah adanya seleksi terbuka? 

Pertanyaan itu akan muncul ketika sudah ada aturan yang mengatur kemudian melihat 

bagaimana pelaksanaannya atau implementasi dari aturan tersebut tentunya dengan tidak 

melanggar Undang-Undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh kasus dari 

pemilihan Kepala Sekolah dalam Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 

dalam pelaksanaan pelelangan atau seleksi terbuka jabatan kepala sekolah SMAN/SMKN 

dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 28 Tahun 2010. Kebijakan tersebut dianggap sangat merugikan para calon kepala 

sekolah terutama yang telah memegang sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa dalam 

pemilihan Kepala Sekolah dilakukan dengan uji tertulis selama 30 menit tidak mampu 

mengukur dan menyeleksi pihak mana saja yang mampu menjabat sebagai kepala 

sekolah.Terlebih lagi dengan banyaknya tenaga pengajar yang mengikuti seleksi tersebut 

tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. 

 Dalam proses pelelangan dengan payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 

2013 yang akhirnya diralat menjadi Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2013, menjelaskan 

persyaratan untuk mengikuti proses lelang jabatan kepala sekolah salah satunya dengan 

memiliki sertifikasi calon kepala sekolah. untuk mendapatkan sertifikasi calon kepala sekolah 

dirinya harus melewati seleksi yang tidak mudah. Salah satunya memiliki pengalaman 

menjadi wakil kepala sekolah minimal dua tahun, memiliki penilaian kerja yang baik,proses 
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wawancara, penilaian akademik, penilaian karya tulis, dan rekomendasi dari kepala sekolah 

serta pengawas pendidikan. (www.okezonenews.com) 

Dengan melihat aturan yang ada dan dengan pelaksanaan yang diadakan tersebut dapat 

dilihat bahwa ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlepas dari Lelang Jabatan 

merupakan aturan yang akan membawa perubahan dalam reformasi birokrasi menajadi lebih 

baik lagi. Selain itu hal yang akan dihindari adalah agar tidak ada yang dirugikan dalam hal 

ini seperti contoh wakil kepala sekolah pada kasus diatas. Yang seharusnya bisa menduduki 

sesuai dengan jabatan dan persyararatan yang dimiliki maka dapat menduduki jabatan 

menjadi kepala sekolah atau contoh kasus lainnya terkait promosi jabatan ini. Adapun 

prosedur Lelang Jabatan dalam seleksi terbuka ini adalah  Proses promosi jabatan dilakukan 

dengan tahapan: 

1. Pertama; pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat edaran 

melalui papan pengumuman,dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media 

on-line/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setiap pegawai yang telah 

memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, 

diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia 

2. Kedua, mekanisme seleksi/ penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi bidang 

(substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan 

metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus danpresentasi. 

Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan 

wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing 

instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. 

3. Ketiga, Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka 

melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media 

online/internet). 

Adapun kelebihan atau hal positif yang bisa diambil garis besar dari Lelang Jabatan 

diantaranya: 

1. Dengan sistem lelang jabatan, yaitu adanya fit and proper test, maka diharapkan akan 

menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga nantinya akan tercipta pejabat 

yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan. 

2. Pada saat dilakukan lelang jabatan, maka akan dilihat bagaimana track record kinerja 

pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, pengaruh positif dengan adanya lelang jabatan 

http://www.okezone/
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tersebut adalah penempatan pejabat yang bersih dan berkompeten pada saat menduduki 

suatu jabatan. 

3. Menghindari dari pengisian jabatan yang merupakan ―pesenan‖ dari pihak lain yang 

memiliki kepentingan dalam hal tugas dan wewenang dari jabatan tersebut. 

4. Memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarier berdasarkan kinerja dan 

prestasi kerjanya. 

5. Merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

akan lebih percaya kepada pemerintahan, sehingga goal darigood governance akan 

tercipta. 

 Sedangkan kelemahan dari Lelang Jabatan itu sendiri adalah; 

1. Menjadikan komoditas yang diperebutkan dan di buru dengan segala cara sehingga 

orang-orang yang bermutu menjadi enggan berkompetisi  

2. Efektivitas kepemimpinan yang membutuhkan sikap saling percaya antara atasan dan 

bawahan menajdi berkurang karena pengangkatan bawahan tidak ditentukan atasan. 

3. Kata ―Lelang Jabatan ― lebih dimaknai sebagai jabatan yang diperjualbelikan karena 

sebenarnya istilah Lelang Jabatan itu sudah ada sebelumnya yang dinamai dengan 

Promosi Jabatan 

Selanjutnya kita dapat melihat sejauhmana efektif dan efisien lelang jabatan 

dilaksanakan. Untuk melihat apakah lelang jabatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien 

dari pada standar sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kedua hal 

ini dapat kita lihat dari input, proses dan output yang dihasilkan yaitu sebagai berikut : 

Dalam hal input,lelang jabatan sebagaimana dalam berita media online terlihat bahwa 

hal melibatkan banyak pihak terlibat dalam kegiatan ini, termasuk didalamnya tim 

independen. Dengan tim seleksi yang besar, peserta yang banyak tentu juga memerlukan dana 

yang tidak sedikit.Sedangkan berdasarkan proses, lelang jabatan justeru akan memperpanjang 

jalur seleksi sehingga lebih menyita waktu walaupun belum tentu proses yang panjang kita 

akan mendapatkan pejabat mempunyai kompetensi, bisa malah sebaliknya mengingat 

banyaknya pihak sebagai penentu keputusan. Dimana tim seleksi lelang sendiri yang malah 

perlu diseleksi terlebih dahulu agar didapat tim seleksi yang benar-benar berkompeten untuk 

melakukan seleksi. Dan proses yang panjang lebih cocok digunakan untuk menjaring jabatan 

yang bersifat politis untuk menghasilkan pejabat berkualitas. Dengan ini diharapan output 

lelang jabatan sebelumnya adalah pertama memiliki program yang jelas dan terukur (janji, 
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tidak tercapai bersedia dicopot), kedua memiliki kemampuan akademis dan komunikasi yang 

baik.  

 

KESIMPULAN 

Sistem Lelang Jabatan adalah metode pengisian jabatan secara terbuka. Program Lelang 

Jabatan memberikan kesempatan yang sama kepada ASN yang memenuhi persyaratan untuk 

mengisi lowongan jabatan struktural tertentu dan dapat meminimalisir terjadinya kolusi, 

nepotisme dan jual beli jabatan. Dengan adanya lelang jabatan diharapkan dapat melahirkan 

pejabat-pejabat yang berkualitas dan profesional dibidangnya, mempunyai rekam jejak yang 

baik dapat memperkecil potensi KKN, karena dilakukan secara transparan dan menggunakan 

indikator tertentu. 
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ABSTRAK 
 

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu menarik dalam kajian manajemen 

sumber daya aparatur. Di Indonesia, penilaian ASN dilakukan melalui instrumen DP3 dan SKP. Jika 

DP3 lebih difokuskan untuk menilai perilaku aparatur, maka SKP ditujukan untuk menilai kinerja 

aparatur yang bersangkutan. Kedua instrumen penilaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur dari waktu ke waktu.  

Namun demikian, pada kenyataannya kinerja aparatur  pemerintah (khususnya di daerah) 

sampai saat ini masih menjadi polemik dan banyak mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. 

Baik DP3 maupun SKP adalah instrumen yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui BKN sebagai 

otoritas pengelola urusan-urusan kepegawaian nasional, sedangkan pemerintah daerah sebagai 

salah satu pengguna dan pemilik aparatur sipil negara tidak memiliki instrumen apapun untuk 

menilai kinerja aparaturnya. Padahal, lebih dari 70 persen aparatur sipil bekerja untuk pemerintah 

daerah. Artinya pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk menilai dan meningkatkan 

profesionalitas aparaturnya, sehingga kinerja para aparaturnya dapat benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat di daerah.  

Artikel ini merekomendasikan perlunya dual system dalam penilaian aparatur sipil negara 

yakni sistem penilaian aparaur yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika 

sistem penilaian yang dibuat oleh pemerintah lebih ditujukan untuk menilai perilaku dan kinerja 

pegawai, maka sistem penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk menilai hasil 

nyata dari pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur yang bersangkutan sesuai dengan kondisi masing-

masing instansi/dinas/badan, sebab satu instansi dengan instansi lain memiliki karakter kinerja yang 

berbeda-beda.   

 

Kata kunci:Dual System, Aparatur Sipil Negara, Penilaian, Pemerintah. 

 

PENDAHULUAN 

Kinerja pegawai negeri sipil yang saat ini disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) 

sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Persepsi masyarakat tentang buruknya 

kinerja ASN seringkali mengarah pada lamanya waktu penyelesaian pelayanan, berbelit-belit 

(birokratisme), biaya-biaya diluar ketentuan yang berlaku (pungli) dan bersifat kolutif.  

Bukan hanya itu, sikap aparatur yang tidak ramah dan simpati juga merupakan salah satu hal 

yang menjadi penilaian masyarakat.  

Keberhasilan dalam mencapai program-program pemerintah salah satunya ditentukan 

oleh sejauhmana kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam 

teori manajemen disebutkan ada 6 sumber daya manajemen (Sulistio, 2015) yakni manusia, 

metode, alat-alat, uang, pasar, bahan-bahan/ perlengkapan. Kesemua sumber daya memiliki 

kedudukan yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi manusia 
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menduduki posisi yang sangat vital, sebab manusia tidak saja menjadi objek melainkan juga 

subjek dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan, sumber daya manusia yang 

selanjutnya disebut aparatur memiliki peran dalam menentukan arah dan kebijakan 

organisasi. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya aparatur pemerintah senantiasa didorong oleh 

motif-motif tertentu, baik yang berasal dari individu yang bersangkutan maupun dari luar. 

Motivasi pada dasarnya merupakan suatu dorongan baik berasal dari dalam maupun dari luar 

individu yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Motivasi yang berasal dari dalam misalnya perasaan ingin mengabdi pada 

masyarakat dan negara, mencari sumber penghidupan baik (layak) untuk diri maupun 

keluarganya. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar misalnya hal-hal yang berkaitan 

dengan kondisi pekerjaan, pengaruh lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan 

dengan manajemen kepegawaian seperti sistem penggajian, sistem promosi, sistem hukuman, 

dan sistem penilaian.    

Sistem penilaian kinerja yang baik merupakan salah salah satu bentuk motivasi 

eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur. Sistem penilaian 

kinerja aparatur ini pada umumnya akan bermuara pada dua hal yakni pemberian 

penghargaan (reward) atau pemberian hukuman (punishment). Oleh karena itu maka sistem 

penilaian pegawai perlu mendapatkan perhatian. Seorang pegawai akan mendapatkan 

penghargaan jika memperoleh nilai baik atas kinerjanya, tetapi sebaliknya akan mendapatkan 

hukuman jika mendapatkan nilai buruk. Dengan demikian maka sistem penilaian atas kinerja 

pegawai ini harus dilakukan secara jujur dan adil berdasarkan kriteria penilaian yang objektif 

dan transparan. 

Stewart (1998) mengemukakan bahwa penilaian kinerja pegawai merupakan salah satu 

bentuk dari rangkaian proses pemberdayaan pegawai. Jika proses pemberdayaan melalui 

training telah dilaksanakan, pentinglah memantau perkembangannya dan menilai hasilnya. 

Pemantauan dan penilaian dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari ciri 

manajemen sumber daya aparatur yang dijalankan dengan mempertimbangkan sasaran-

sasaran dan standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan sistem penilaian yang baik dan 

diterapkan secara konsisten maka kinerja aparatur pemerintah dapat meningkat dari waktu ke 

waktu. Kinerja aparatur yang baik ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi 

kinerja organisasi secara keseluruhan dan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.  
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Saat ini setidaknya ada lebih dari 4,5 juta aparatur sipil negara, dan sebanyak lebih dari 

70 persennya ada di instansi pemerintah daerah. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian 

khusus dari instansi pengelola aparatur pemerintah di daerah, yakni badan kepegawaian 

daerah. Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada masa Yudi Chrisnandi 

mewacanakan untuk melakukan rasionalisasi jumlah aparatur negara dengan 2 alasan utama: 

jumlahnya terlalu banyak dan kualitas aparatur banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Atas alasan ini maka kementerian PAD dan RB menyusun roadmap evaluasi aparatur sebagai 

landasan  untuk melakukan rasionalisasi tersebut. Melalui sistem penilaian yang tepat, maka 

proses rasionalisasi aparatur dapat dilakukan secara alamiah dan ilmiah sehingga pada 

akhirnya dihasilkan kualitas sumber daya aparatur yang mumpuni di bidangnya masing-

masing. Banyaknya jumlah aparatur tanpa disertai dengan kualitas yang memadai hanya akan 

menjadi beban berat setiap instansi pemerintahan. Maka dari itu manajemen sumber daya 

aparatur yang baik dan handal sejak proses rekruitmen hingga penilaian kinerja merupakan 

prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran kerja instansi pemerintah. 

Sistem penilaian aparatur sebagai bagian penting dalam rangkaian manajemen sumber 

daya aparatur harus dapat menjamin para aparatur melakukan pekerjaan secara maksimal 

sesuai dengan tuntutan tugas masing-masing. Dengan sistem penilaian aparatur yang objektif 

dan transparan dan dilakukan secara jujur dan adil akan memberikan motivasi yang tinggi 

pada aparatur untuk menghasilkan kinerja terbaik bagi pemerintah dan masyarakat. Namun 

hingga saat ini hampir seluruh pemerintah daerah belum memiliki sistem penilaian pegawai 

tersebut, kecuali hanya berupa instrumen Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dan 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah digunakan selama bertahun-tahun tetapi belum 

dapat memberikan manfaat atau hasil yang nyata dalam meningkatkan kinerja setiap pegawai 

yang ada. Atas dasar pemikiran dan fakta yang ada tersebut maka pemerintah daerah sebagai 

pemilik sekaligus pengguna aparatur terbanyak perlu memiliki sistem penilaian khusus untuk 

aparaturnya. Keberadaraan sistem penilaian khusus ini tidak akan bertentangan dengan sistem 

penilaian yang telah disusun oleh pemerintah pusat karena memiliki metode yang berbeda.   

 

MASALAH DAN TUJUAN 

a. Masalah 

Dalam artikel ini masalah yang diajukan adalah: 

1. Kelemahan-kelemahan apakah dalam sistem penilaian aparatur yang ada selama ini 

yang dapat menghambat peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara? 
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2. Bagaimanakah metode penilaian aparatur yang dapat meningkatkan profesionalitas 

apatatur pemerintah negara? Dan apakah metode tersebut dapat diterapkan pada 

masing-masing instansi pemerintah daerah? 

 

b. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem penilaian aparatur sipil negara yang 

digunakan selama ini. 

2. Untuk menghasilkan sistem penilaian yang dapat melengkapi sistem penilaian yang 

sudah ada yang dapat diterapkan pada instansi pemerintah daerah. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan konsep dan teori administrasi publik khususnya di bidang manajemen sumber 

daya aparatur. Sedangkan secara pragmatis, diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi 

pemerintah daerah, khususnya badan kepegawaian daerah untuk menyusun kebijakan 

penilaian aparatur untuk meningkatkan profesionalisme aparatur di daerah masing-masing 

sebagai pelengkap dari sistem penilaian aparatur yang sudah ada.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di Daerah   

Tata kelola aparatur sipil secara khusus telah diatur secara rinci dalam undang-undang 

nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan turunannya. 

Berdasarkan statusnya aparatur sipil negara dibedakan menjadi 2 yakni pegawai negeri sipil 

dan pegawai pemerintah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum UU nomor 5 

tahun 2014 yang yang menegaskan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Disamping itu aparatur sipil negara juga dibedakan menjadi pegawai pusat dan 

pegawai daerah. 

Berkaitan dengan karakter aparatur sipil negara konsiderans undang-undang nomor 5 

tahun 2014 menyebutkan bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 

integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
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kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 

dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan demikian maka prinsip tata kelola aparatur pemerintah adalah: 

(1) Integritas 

(2) Profesional 

(3) Netral dan bebas intervensi politik 

(4) Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 

(5) Perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Namun demikian, dalam undang-undang tersebut juga secara eksplisit juga mengakui 

bahwa tata kelola sumber daya aparatur sipil juga belum benar-benar baik. Manajemen 

manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi 

dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki 

calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu dilaksanakan sistem merit dalam 

pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, mulai dari proses rekruitmen hingga penilaian 

kinerja aparatur. Yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN 

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, 

status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Pasal 1 Undang-Undang tentang Aparatur 

Sipil Negara). 

Untuk menjalan sistem merit dalam tata kelola aparatur sipil negara, maka dibutuhkan 

manajemen sumber daya aparatur yang baik dengan ciri-ciri  

1. Dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional 

2. Memiliki nilai dasar dan etika profesi,  

3. Bebas dari intervensi politik,  

4. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

Dalam konteks pengelolaan aparatur pemerintah di daerah maka pemerintah daerah 

memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa aparatur pemerintah daerah telah dikelola sesuai 

dengan prinsip-prinsip manajemen sumber daya aparatur sebagaimana tertuang dalam UU 

ASN terebut. Pengelolaan sumber daya aparatur oleh pemerintah daerah ini sejalan dengan 

semangat otonomi daerah sebagaimana diatur oleh UU nomor 32 tahun 2004 sebagaimana 

telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008.  
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Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut dinyatakan bahwa 

otonomi daerah diartikan sebagai adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pemerintahan yang 

diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan daerah dibedakan menjadi urusan wajib dan 

urusan pilihan. Untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan tersebut maka pemerintah 

daerah diberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk dikelola. Berdasarkan undang-

undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah daerah diberikan hak-hak 

sebagai berikut:  

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 

b. Memilih pimpinan daerah; 

c. Mengelola aparatur daerah; 

d. Mengelola kekayaan daerah; 

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya 

yang berada di daerah. 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah, dalam 

kaitannya dengan sumber daya aparatur memiliki hak untuk mengelolanya secara baik dalam 

rangka mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah. 

 

b. Hak-hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

Sebagai pegawai profesional yang diangkat melalui sistem seleksi yang ketat, maka 

aparatur pemerintah memiliki hak-hak konstitusional yang diterima. Dalam konteks ini maka 

setiap aparatur pemerintah berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban 

pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan gaji yang layak dan adil adalah 

bahwa gaji aparatur pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, 

sehingga aparatur pemerintah yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, dan tenaganya 

hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya (Bratakusumah, 2002). Gaji 

yang diterima oleh aparatur pemerintah harus mampu  memacu produktifitas dan menjamin  

kesejahteraannya. Gaji yang adil ini juga dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan 

kesejahteraan, baik aparatur pemerintah, maupun antara aparatur dengan pegawai swasta. 
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Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan 

dapat mendorong profesionalitas.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai Pengganti PP Nomor 30 

Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara rinci disebutkan kewajiban-

kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya adalah: Menaati segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, Mengutamakan kepentingan negara 

daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, Bekerja dengan jujur, tertib, 

cermat, danbersemangat untuk kepentingan Negara, Memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat, Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, Mencapai sasaran kerja 

pegawai yang ditetapkan dan Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan 

martabat PNS. 

 

c. Kinerja Pegawai 

Beberapa definisi berikut ini dapat membantu memahami pengertian kinerja. Menurut 

Sulistiyani (2003) ―Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya‖. Sedangkan Hasibuan (2001) 

mengemukakan ―kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu‖. Rivai (2004) mengemukakan kinerja 

―merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan‖.  Definisi lain tentang 

kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Simamora (1995) bahwa kinerja adalah suatu 

pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin dari 

keluaran yang dihasilkan.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dinyatakan sebagai bahwa kinerja adalah 

prestasi kerja yaitu: hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran. Hasil kerja ini biasanya ada 

buktinya, dapat diukur, nyata dan sekaligus menjadi acuan hasil kerja seseorang yang 

digunakan sebagai basis menentukan tingkat pencapaian kerja dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam konteks organisasi pemerintah maka kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai negeri dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mink (1993) berpendapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
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bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 

diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi; (b) memiliki percaya diri; (c) berpengendalian 

diri; (d) kompetensi. 

Komponen kinerja meliputi hasil kerja (tingkat pencapaian kerja), aparatur yang 

melaksanakan kerja (individu), bukti kerja (konkret maupun non-konkret), dan adanya 

standar kerja yang menjadi acuan kerja. Tidak semua kinerja mudah diukur atau dapat 

dibandingkan dengan standar kerja yang konkret. Organisasi pemerintah merupakan 

organisasi yang memiliki kompleksitas kegiatan dari kegiatan yang bersifat administratif, 

teknis manajerial hingga politis. Oleh sebab itu mengukur kinerja pegawai pemerintah harus 

dilihat pada posisi mana seorang pegawai itu bekerja.   

Dengan memahami faktor-faktor tersebut maka seorang pemimpin dapat mengetahui 

apa kelemahan dan kelebihan setiap bawahannya sehingga bisa memberikan perlakuan yang 

tepat dalam rangka meningkatkan kinerja bawahannya tersebut.  

 

d. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai 

Pada masa lalu, penilaian kinerja didesain untuk menyatakan seberapa baik pegawai 

bekerja dalam suatu periode dan untuk menentukan seberapa besar mereka menerima 

pembayaran. Namun sekarang, penilaian kinerja ditujukan untuk pengembangan dan 

mendokumentasikan pencapaian kerja pegawai. Wahyudi (2002) berpendapat bahwa 

penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang 

prestasi kerja/ jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Sedangkan 

Menurut Simamora (2004) penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu pegawai. Dengan demikian penilaian pegawai 

adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai proses-proses yang dilakukan dan hasil 

kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dengan sumber daya tertentu pada kurun waktu 

tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional, akuntabel, 

transparan, objektif, adil dan partisipatif yang dapat digunakan oleh organisasi untuk 

melakukan pengembangan pegawai maupun organisasi di masa yang akan datang.   

French (1986) mengemukakan bahwa penilaian kinerja pegawai pada dasarnya 

merupakan kajian sistematik tentang kondisi kerja pegawai yang dilakukan secara formal. 

Kajian kondisi kerja ini haruslah dikaitkan dengan standar kerja yang dibangun, baik itu 

standar proses kerja maupun standar hasil kerja. Tidak kalah pentingnya, organisasi harus 

mengkomunikasikan penilaian tersebut kepada pegawai yang bersangkutan (partisipatif). 
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Disamping itu penilaian kinerja juga dapat dilakukan secara informal yang dilakukan secara  

spontanitas dari supervisor atau atasan dan tidak dirancang secara khusus sebagimana halnya 

penilaian kinerja pegawai formal. Meskipun demikian penilaian secara informal ini juga 

penting sebab penilaian atau evaluasi kerja secara informal cenderung lebih ke arah 

memperbaiki pekerjaan keseharian dari pada penilaian terhadap kemampuan atau perilaku 

kerja pegawai. Dengan demikian penilaian kinerja pegawai secara informal sebenarnya juga 

dapat membantu pegawai memperbaiki kinerjanya tanpa menunggu hasil dari penilaian 

kinerja yang dilakukan secara formal dan biasanya dalam waktu yang relatif lama (biasanya 

satu tahun sekali).  

Asnawi (1999) mengemukakan bahwa di dalam proses penilaian prestasi kerja, terdapat 

berbagai macam teknik penilaian yang dapat digunakan, baik yang objektif maupun yang 

subjektif. Penilaian yang objektif akan mendasarkan pada data yang masuk secara otentik, 

baik yang menyangkut perilaku kerja, kepribadian, maupun data mengenai hasil kerja. 

Sedangkan penilaian yang subjektif sangat tergantung pada judgment pihak penilai. Oleh 

karena itu, terutama untuk hasil penilaian yang subjektif, hasil tersebut perlu untuk dianalisis 

dengan lebih teliti, sebab ia dapat berakhir dengan relatif ataupun absolut. Hal ini harus 

diperhatikan menimbang banyaknya penyimpangan perilaku (behavioral barriers), baik yang 

bersifat penyimpangan interpersonal maupun penyimpangan politis. 

Spencer (dalam Nurmianto dan Siswanto, 2006) menyatakan bahwa untuk menilai 

kinerja seorang pegawai dapat dilakukan penilaian pada aspek-aspek sebagai berikut: 

Komitmen pada Organisasi, Keinginan Berprestasi, Sikap Melayani, Kerjasama, Proaktif, 

Memimpin dan Kedisiplinan. Dari berbagai aspek tersebut, maka setiap aspek dapat diberikan 

penilaian berdasarkan skala penilaian sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Skala Penilaian Kinerja Pegawai Menurut Spenser 

Skala Keterangan (Pengertian) 

1 Unsatisfactory Performance (Tidak Memuaskan) 

2 Improvement Desired (Perlu Perbaikan) 

3 Meets Expectation (Memenuhi Harapan) 

4 Exceeds Expectation (Melebihi Harapan) 

5 Outstanding Performance (Luar Biasa) 

 

Di era keterbukaan ini masyarakat menuntut agar pemerintah dapat menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik. Agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik maka 

pemerintah daerah harus memiliki sumber daya aparatur yang handal. Dan pada akhirnya 
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sumber daya aparatur yang handal dapat dimiliki kalau mereka senantiasa diberikan penilaian 

secara profesional dari waktu ke waktu sehingga kapasitas mereka akan semakin meningkat. 

Yang tidak kalah penting, hasil penilaian ini seharusnya menjadi landasan utama bagi 

pimpinan untuk menempatkan aparatur-aparatur yang profesional yang telah dinilai 

kapasitasnya tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

a. Analisis Pelaksanaan Sistem Penilaian Kinerja Aparatur di Indonesia 

DP-3 (Dapat Penilaian Prestasi Pegawai) merupakan metode sekaligus instrumen 

penilaian kinerja pegawai/ aparatur yang telah digunakan oleh pemerintah sejak tahun 1979. 

Hingga kini metode dan instrumen ini masih digunakan oleh pemerintah untuk menilai 

kinerja aparaturnya. Selanjutnya pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan 

tentang metode baru penilaian pegawai yakni melalui instrumen SKP (Sasaran Kerja 

Pegawai). Kedua metode atau instrumen penilaian kinerja tersebut pada kenyataannya belum 

dapat meningkatkan kinerja pegawai/ aparatur pemerintah secara signifikan.  

Bagi banyak pegawai, penilaian kinerja pegawai selama ini lebih mengarah pada 

formalisme daripada sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja. Pada umumnya pegawai 

negeri/ aparatur tidak terlalu khawatir dengan nilai berapapun yang ditulis oleh atasannya 

pada instrumen tersebut, khususnya pada DP-3 dan pada umumnya mereka juga punya 

keyakinan bahwa para atasan mereka tidak akan memberikan penilaian yang jelek yang dapat 

menghancurkan karier kepegawaiannya meskipun pada kenyataannya kinerja mereka tidak 

memuaskan banyak pihak. 

Salah satu analisis terhadap kelemahan pelaksanaan DP-3 penulis lakukan di 

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011. Instrumen penilaian DP3 yang digunakan 

selama ini merupakan sistem penilaian yang diciptakan pada masa Orde Baru, dimana 

pemerintah berkepentingan untuk mengendalikan PNS agar tidak keluar dari ideologi dan 

norma-norma yang dianut oleh rezim Orde Baru. Karena itulah maka unsur-unsur 

penilaiannya sangat berorientasi pada aspek pengendalian dibandingkan dengan aspek 

pengembangan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

dikemukakan beberapa hal yang berkenaan dengan sistem DP3 sebagai berikut. 

1. Aspek Comprehensiveness 

Suatu sistem penilaian pegawai seharusnya merupakan penilaian yang 

menyeluruh (komprehensif). Tujuannya adalah agar nilai atas prestasi seorang pegawai 

dapat diketahui secara tepat. Demikian pula jika seorang pegawai memiliki kelemahan-
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kelemahan, dengan penilaian yang komprehensif ini akan dapat diketahui. Dengan 

mengetahui nilai prestasi seorang pegawai Pemerintah Daerah memberikan tambahan 

insentif/ penghargaan bagi pegawai yang bersangkutan. Namun jika seorang pegawai 

masih memiliki kelemahan, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan 

yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Jadi kelemahan pegawai tidak digunakan 

untuk semata-mata memberikan hukuman kepada seorang pegawai. Secara teoritik 

kinerja seorang pegawai tidak mungkin linear meningkat tanpa ada penurunan. Pada 

saat tertentu kinerja seorang pegawai dapat meningkat tajam, biasa saja atau bahkan 

menurun. Fenomena ini adalah sesuatu hal yang wajar. 

DP-3 belumlah dapat dikatakan sebagai sistem penilaian pegawai yang 

komprehensif. Dalam daftar DP3 nilai seorang PNS sangat ditentukan oleh oleh 

perilakunya dalam menjalankan pekerjaan/ tugas yang diberikan kepadanya tanpa 

dinilai sejauhmana hasil kerja yang dihasilkan. Hal ini tentu berdampak pada sikap 

pegawai yang tidak mengacuhkan hasil kerjanya, melainkan lebih mementingkan 

kedekatan dengan atasan/ penilai pegawai yang bersangkutan. 

Penilaian seorang PNS selama ini juga tidak dilakukan terhadap kelemahan-

kelemahan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Ada kesan bahwa kelemahan seorang 

pegawai harus ditutupi. Hal ini terbukti dari cara/ teknis penilaian yang dilakukan. 

Pertama, ada kesan bahwa nilai DP3 seorang PNS tidak boleh turun (minimal sama 

dengan periode sebelumnya). Jika nilai seorang PNS mengalami penurunan akan 

berakibat fatal bagi seorang pegawai yakni mendapatkan sanksi. Hal ini sangat 

ditakutkan oleh PNS, apalagi jika sanksinya menyangkut penurunan pangkat, 

penurunan gaji atau penurunan jabatan. Untuk itulah maka seorang PNS sangat 

berkepentingan untuk dapat meningkatkan nilai DP3nya. Sayangnya cara yang 

digunakan untuk meningkatkan DP3 tersebut tidak dengan cara meningkatkan prestasi 

kerjanya melainkan dengan melakukan pendekatan personal kepada penilai (atasannya). 

Kedua, dalam beberapa kasus seorang PNS memberikan penilaian terhadap dirinya 

sendiri. Tugas atasan sebagai penilai pada akhirnya hanya memberikan legalitas 

persetujuan atas nilai yang ditulis oleh bawahannya tersebut. Hal ini tentu tidak dapat 

memberikan gambaran apapun terhadap kinerja seorang pegawai. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian DP3 

selama ini belum memenuhi unsur comprehensiveness. Oleh sebab itu perlu dilengkapi 

dengan sistem lain agar kekurangan dalam sistem penilaian DP3 tersebut dapat diatasi.  

 

2. Aspek Relevance 

Penilaian kinerja seorang PNS hendaknya disesuaikan dengan bidang tugasnya 

masing-masing. Kinerja seorang pegawai pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai 

staff administrasi tentu akan berbeda dengan kinerja seorang pegawai Dinas Pendidikan 

yang bertugas di lapangan (sebagai guru atau pengawas sekolah misalnya). Sistem 

Penilaian DP3 yang ada belum dapat mengakomodir perbedaan tugas tersebut. Sistem 

penilaian DP3 sangat menonjolkan pada aspek perilaku seorang PNS. Akibatnya 

penilaian PNS didasarkan semata-mata atas DP3 tidak memiliki relevansi antara apa 

yang dikerjakan dan apa yang dinilai. Dengan demikian tidak terlihat bagaimana 

kinerja staff administrasi dengan petugas lapangan. Padahal sesungguhnya kinerjanya 

sangat berbeda. 

 

3. Aspek Objektivitas 

Objektivitas merupakan hal paling mendasar dalam memberikan penilaian pada 

seorang PNS. Dengan penilaian yang objektif ini seorang pegawai akan bisa 

mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja yang telah dicapai selama ini. Sedangkan 

bagi penilai, penilaian yang objektif ini sangat membantu dalam menyusun berbagai 

program/ kegiatan berkaitan dengan masalah kepegawaian di lingkungan instansinya 

masing-masing. 

Penilaian pegawai selama ini tidak tidak dilakukan secara objektif. Penilaian 

sangat subjektif tergantung pada atasannya masing-masing, bukan pada hasil kerja yang 

telah dicapai. Ketidak objektifan ini justru diperkuat dengan teknis penilaian pegawai 

yang tidak dilakukan oleh petugas/ atasan yang bertanggung jawab tetapi oleh pegawai 

yang bersangkutan. Secara logika akal sehat, tidak mungkin seseorang akan 

memberikan penilaian jelek atas capaian-capaian yang diperolehnya.  

Hal lain yang menyebabkan tidak tercapainya aspek objektivitas ini adalah bahwa 

atasan yang bertugas untuk memberikan penilaian tidak memiliki pemahaman yang 

cukup memadai tentang butir-butir penilaian sebagaimana tertuang dalam PP nomor 10 

tahun 1979 tersebut. Mereka lebih mengandalkan pengalaman dan kebiasaan salah yang 
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telah dilakukan selama ini sebagaimana telah dikemukakan diatas. Dengan demikian 

maka penilai mengalami berbagai kesulitan untuk memberikan nilai yang valid kepada 

seorang pegawai yang menjadi bawahannya. 

Persoalan berikut yang berkaitan dengan objektivitas ini adalah menyangkut 

penilai itu sendiri. Dalam PP nomor 10 tahun 1979 secara tegas dinyatakan bahwa 

syarat seorang penilai adalah telah menjadi atasan/ pejabat penilai setidak-tidaknya 

telah menduduki jabatannya untuk untuk kurun waktu enam bulan. Kenyataannya di 

lapangan ada beberapa pejabat yang ―terpaksa‖ memberikan penilaian kepada 

bawahannya meski baru menjabat kurang dari 6 bulan. Beberapa alasan yang berhasil 

diungkap adalah: (1) telah mejadi kebiasaan pejabat sebelumnya, (2) pegawai sulit 

menemui pejabat lama yang telah dipindah, (3) waktu penyerahan daftar nilai telah 

sempit/ deadline, (4) baik pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai masih ada yang 

menganggap DP3 sebagai formalitas belaka sehingga mengabaikan berbagai tatacara 

penilaian pegawai yang telah diatur dalam PP nomor 10 tahun 1979 tersebut. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan beberapa kelemahan dalam 

penerapan DP-3 yakni sebagai berikut: 

a. Hanya Berorientasi Masa Lalu 

Artinya hasil penilaian pekerjaan oleh PNS dalam DP3 untuk memotret apa 

yang telah terjadi pada masa lalu (yang telah dilalui). Dalam instrumen tersebut 

tidak ada isian mengenai apa yang belum dilaksanakan dan kendala yang dihadapi 

oleh pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut.  Hasil penilaian semata-

mata untuk memberikan penilaian akhir kepada pegawai tanpa mereka tahu apa 

yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.  

b. Bersifat tertutup dan ada pertimbangan emosional dari pimpinan.  

Yang dimaksud dengan tertutup ini adalah bahwa sistem penilaian pegawai 

oleh atasan/ penilai dilakukan hanya oleh atasannya sendiri tanpa diketahui oleh 

pihak lain, meskipun ada kasus pengisian nilai dapat juga dilakukan oleh yang 

dinilai (bawahan). Oleh sebab itu pertimbangan pimpinan secara emosional sangat 

mungkin terjadi. Artinya karena pertimbangan-pertimbangan non-profesional 

seorang penilai akan memberikan penilaian yang baik atau buruk atas kinerja 

bawahannya, tanpa benar-benar melakukan penilaian yang jujur dan objektif.  

c. Tidak didasarkan pada target kinerja.  
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Setiap PNS dapat dipastikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus 

dijalankan setiap hari kerjanya. Oleh sebab itu maka seorang pegawai harus 

dinilai dari apa yang telah dilaksanakan atas tugas pokok dan fungsinya itu. 

Penilaian PNS selama ini tidak/ belum pernah didasarkan pada target kerja 

individu sebagai bagian penting dari kinerja organisasi. Setiap pegawai bekerja 

tanpa ada target-target tertentu ketika mengerjakan pekerjaannya. Mereka semata-

mata mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari tanpa ada target. Target kinerja 

dapat berbagai macam, misalnya: (1) didasarkan atas waktu: target harian, target 

mingguan, target bulanan, tuga bulanan, enam bulanan dan tahunan; (2) 

didasarkan atas jumlah yang dicapai; (3) didasarkan atas biaya yang telah 

digunakan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Hal 

ini sudah mulai diperbaiki melalui instrumen SKP. 

d. Tidak memiliki nilai edukatif.  

Yang dimaksud nilai edukatif adalah bahwa hasil penilaian dari DP3 ini 

tidak memberikan efek perbaikan bagi PNS yang telah dinilai. Hasil penilaian 

dalam DP3 sulit untuk ditindaklanjuti oleh pegawai. Akhirnya pegawai hanya 

tahu berapa nilai DP3nya tahun ini dan apakah ada kenaikan atau penurunan dari 

tahun-tahun sebelumnya. Yang terjadi justru sebaliknya, DP3 ini telah 

diperlakukan secara tidak proporsional sebagai bagian dari manajemen 

kepegawaian oleh aparatur. DP3 semata-mata hanya dijadikan syarat pelengkap 

bagi seseorang yang akan dipromosikan pada jabatan tertentu yang lebih tinggi 

atau kenaikan pangkat dan gaji regular. Akhirnya setiap PNS berkepentingan 

terhadap DP3nya agar tidak mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya.  

e. Tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan reward dan punishment secara adil.  

Hasil penilaian dari DP3 selama ini belum dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan reward dan punishmen. Justru DP3 ini selama ini dijadikan 

sarana untuk memberikan sanksi kepada seorang pegawai. Maksudnya adalah, 

jika diketahui ada seorang pegawai yang melakukan tindakan tercela selama 

menjalankan tugas, maka terdapat ancaman bahwa nilai dari DP3 yang 

bersangkutan akan diturunkan. Pada akhirnya DP3 sebagai dasar untuk 

memberikan sanksi, justru menjadi sarana pemberian sanksi itu sendiri. 

 

f. Tidak dapat mengetahui potensi pegawai yang dapat dikembangkan.  
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Hasil penilaian dari DP3 tidak memberikan informasi tentang potensi-

potensi apa yang dimiliki oleh seorang pegawai yang dapat dikembangkan pada 

masa mendatang. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa DP3 hanya 

memberikan nilai atas apa yang telah dilakukan, bukan apa yang dapat dilakukan 

oleh seorang pegawai.  

g. Lebih cenderung berorientasi pada perilaku/ kepribadian.  

Hampir seluruh unsur penilaian merujuk pada perilaku/ kepribadian seorang 

pegawai (personality assesement). Unsur prestasi kerja yang ada ternyata juga 

tidak menunjukkan prestasi kerja yang sesungguhnya, tetapi perilaku seorang 

pegawai dalam mencapai prestasi kerja tertentu. Dengan demikian maka 

pencapaian dari hasil kerja seorang PNS tidak terlihat. Artinya hasil apa yang 

telah dicapai tidak dapat digambarkan dengan jelas apakah sesuai atau tidak 

dengan perencanaan  yang ada di instansi yang bersangkutan. 

 

Dari uraian tersebut,terlihat bahwa diperlukan sistem penilaian baru sebagai pelengkap 

dari sistem penilaian dalam DP3 yang ada. Kemajuan zaman dan perubahan paradigma 

pemerintahan adalah faktor pendukung yang utama perlunya sistem penilaian kinerja pegawai 

yang handal yang berorientasi pada keunggulan individu seorang pegawai. Dengan 

mengetahui secara akurat apa yang telah dilakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh 

seorang pegawai maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengambil kebijakan 

kepegawaian yang tepat, efektif dan efisien berdasarkan hasil dari penilaian objektif tentang 

perilaku dan prestasi kerja PNS yang ada. 

 

b. Metode Penilaian Kinerja yang dapat Meningkatkan Profesionalitas Aparatur 

Pemerintah Daerah 

Pengelolaan sumberdaya aparatur (PNS) menjadi salah satu kewenangan pemerintahan 

yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola secara utuh tanpa 

intervensi dari pemerintah pusat kecuali soal penetapan jumlah formasi dan sistem 

penggajiannya. Selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Hal 

ini sebagaimana diatur pada pasal 21 UU nomor 32 tahun 2004 yang berbunyi: ―Dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak….(c) mengelola aparatur 

daerah…‖.Artinya pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kewenangan yang 

dimilikinya ini untuk melakukan manajemen kepegawaian daerah secara profesional sesuai 
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dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang modern tetapi tetap mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

Berdasarkan paparan di atas maka setiap pemerintah daerah berhak untuk mengelola 

aparaturnya sesuai dengan prinsip dan teori manajemen sumber daya manusia yang modern 

dengan tidak melanggar ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. Salah satunya adalah 

masalah penilaian kinerja pegawai. 

Hasil kajian akademis tentang penilaian pegawai melalui instrumen DP-3 memiliki 

banyak kelemahan baik dalam konsep maupun implementasinya. Oleh sebab itulah maka 

pemerintah daerah perlu melengkapi sistem penilaian kinerja pegawai ini dengan instrumen 

tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. 

Penerapan sistem baru ini dapat disebut dengan istilah Dual System for Personal 

Performance Appraisal (Sistem Ganda untuk Penilaian Kinerja Pegawai). Jadi disamping 

menggunakan instrumen standar PNS di Indonesia yakni DP3, pemerintah daerah juga dapat 

menerapkan sistem lain sebagai pelengkap dan penyempurna sistem DP3. Sistem ini perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PNS di daerah melalui sistem penilaian kinerja 

pegawai yang lebih konkret, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagai sebuah sistem, penilaian prestasi pegawai merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang dinamis. Dalam rangkaian kegiatan ini setidaknya terdiri dari empat komponen, yaitu 

input, proses, output, dan tindak lanjut (follow up).  Input dalam rangkaian penilaian prestasi 

kerja pegawai terdiri dari pejabat penilai, pegawai yang dinilai, dan instrumen penilaian. 

Hasil penilaian prestasi kerja sebagai output dari kegiatan ini harus ditindaklanjuti dalam 

bentuk pemberian reward, penaikan pangkat, promosi jabatan, perbaikan kondisi kerja, dan 

pemberian sanksi atas rendahnya prestasi kerja. 

Ada beberapa ketentuan normatif yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat penilai 

sebelum melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan. Ketentuan ini secara langsung 

berkaitan dengan objektifitas proses dan hasil penilaian nantinya. Ketentuan yang dimaksud 

adalah:  

(1) Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kepegawaian, seorang pejabat baru bisa 

memberikan penilaian prestasi kerja bawahannya jika telah menjabat sekurang-

kurangnya 6 bulan. 

(2) Seorang penilai harus memahami tujuan penilaian prestasi kerja. 

(3) Seorang penilai harus memahami aspek-aspek penilaian, dan  

(4) Seorang penilai harus memahami mekanisme penilaian prestasi kerja. 
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Demikian juga halnya dengan pegawai yang dinilai, ia juga harus memahami beberapa 

hal agar penilaian prestasi berjalan secara fair dan jauh dari unsur subjektifitas. Beberapa hal 

yang harus diketahui oleh pegawai yang dinilai adalah:  

(1) Pegawai yang dinilai harus memahami tujuan penilaian prestasi kerja,  

(2) Pegawai yang dinilai harus memahami aspek-aspek yang dinilai agar dapat 

mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan  

(3) Pegawai yang dinilai harus memahami mekanisme penilaian prestasi kerja. 

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistem 

penilaian kinerja pegawai di Kabupaten Lampung Selatan adalah melalui: 

a. Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai 

b. Penilaian khusus untuk pegawai yang menjabat jabatan struktural 

c. Penilaian oleh diri sendiri 

d. Penilaian oleh rekan sejawat 

e. Penilaian proses pelaksanaan pekerjaan 

f. Penilaian dari klien/ masyarakat 

Setelah melakukan analisis terhadap berberapa kelemahan dalam pelaksanaan penilaian 

pegawai melalui instrument DP3, maka dalam studi ini dianjurkan untuk melaksanakan 

penilaian tambahan terhadap dua hal, yaitu: 

1. Penilaian terhadap Produktivitas Kerja Pegawai 

2. Penilaian terhadap Kinerja Pegawai yang memegang jabatan struktural 

Instrumen penilaian berkaitan dengan aspek-aspek penilaian dan indikator yang 

digunakan. Sebuah instrumen penilaian prestasi kerja sebaiknya mudah dipahami oleh 

pejabat yang menilai maupun pegawai yang dinilai. Jika pegawai tidak memahami instrumen 

yang digunakan, maka menjadi kewajiban pejabat penilai untuk menjelaskannya sehingga 

pegawai yang bersangkutan memahami betul apa yang akan dinilai.  Selain itu, instrumen 

penilaian haruslah dapat dilaksanakan. Artinya, instrumen harus dibuat sesederhana mungkin 

sehingga tidak memberatkan bagi penilai. Dan juga jangan terlalu banyak menyita waktu 

kerja produktif pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai. 

Proses penilaian prestasi kerja pegawai harus dibuat dengan mekanisme yang jelas, 

mulai dari awal proses sampai berakhirnya proses penilaian. Proses penilaian harus secara 

jelas menyatakan periode penilaian, waktu dimulainya proses penilaian, persiapan apa yang 

harus dilakukan oleh pegawai dan pejabat penilai, serta siapa yang bertanggungjawab atas 

keseluruhan proses penilaian. Beberapa kekeliruan yang terjadi selama ini disebabkan karena 
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ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab atas proses ini sehingga pegawai membawa 

sendiri berkas penilaian prestasinya dan mengisinya. 

Lembar penilaian prestasi kerja pegawai yang telah diisi oleh pejabat penilai harus 

dikembalikan kepada pegawai yang dinilai untuk dimintakan persetujuannya atas hasil 

penilaian dan ditandatangani. Setelah semua pejabat yang berwenang menandatangani berkas 

lembar penilaian, maka dokumen ini harus disimpan oleh BKD untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam kebijakan kenaikan pangkat, promosi, dan lain-lainnya. 

Meskipun penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan DP3 telah dilakukan 

selama bertahun-tahun, bukan berarti bahwa metode penilaian ini tidak memiliki kelemahan. 

Praktek penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah selama ini masih belum 

memanfaatkan hasil penilaian dalam DP3 sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan promosi jabatan. Dan selama ini penilaian DP3 hanya digunakan sebagai 

salah satu syarat untuk kenaikan pangkat PNS. Akibatnya, penilaian prestasi kerja tidak 

mampu meningkatkan semangat kerja dan motivasi kerja pegawai, karena tidak ada bedanya 

antara pegawai yang rajin dengan yang malas. 

Untuk menutupi kelemahan penilaian dalam DP3 dan meningkatkan semangat dan 

motivasi kerja pegawai, sistem penilaian prestasi ini harus dikembangkan dengan 

memperhatikan aspek kompetensi dan kapabilitas seorang pegawai. Agar penilaian prestasi 

kerja berjalan secara berimbang dan objektif, maka ada tiga pihak yang harus dilibatkan 

dalam penilaian, yaitu atasan langsung, rekan kerja, dan pegawai yang dinilai itu sendiri. 

Penilaian dari ketiga komponen ini akan dibandingkan dan digabungkan hasilnya sebagai 

total nilai yang diperoleh pegawai yang bersangkutan. Melalui pembandingan hasil penilaian 

akan diketahui seberapa baik seorang pegawai dalam bekerja menurut versinya sendiri, rekan 

kerja dan atasannya. Akantetapi karena jumlah PNS di daerah sangat banyak, maka jika 

menggunakan mekanisme penilaian seperti itu akan membutuhkan waktu lama dan sumber 

daya yang banyak. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi 

penilaian pegawainya. Oleh sebab itu dalam studi ini direkomendasikan untuk melakukan 

penilaian terhadap pegawai dengan jabatan struktural dan pegawai tanpa jabatan struktural 

dengan menilai berbagai aspek sebagai berikut:  

1. Pengetahuan tentang pekerjaan 

2. Kualitas kerja  

3. Produktifitas kerja 

4. Adaptasi dan fleksibilitas  
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5. Inisiatif dan pemecahan masalah  

6. Kerjasama  

7. Tanggung jawab  

8. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi  

Setiap aspek tersebut disusun indikator-indikatornya untuk memperjelas maksud dan 

tujuan aspek tersebut. Untuk memudahkan Penilai melakukan tugasnya, maka berbagai aspek 

tersebut disusun dalam sebuah matriks penilaian (contoh model matrik terlampir) 

Bagi pegawai yang memegang jabatan struktural, instrumen penilaian di atas tidak 

cukup untuk menggambarkan prestasi kerjanya secara objektif.  Karena itu selain delapan 

instrumen di atas, masih ada dua instrument lagi, yaitu kepemimpinan dan pengembangan 

diri bawahan.  Kepemimpinan dapat diukur dengan indikator : 

a. Kemampuan menyusun standard an tujuan kerja yang realistis. 

b. Dukungan terhadap hasil kerja yang produktif. 

c. Memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan secara tepat waktu dan akurat. 

d. Mau menerima masukan dari bawahan, member dukungan pada bawahan, serta 

berkomunikasi secara tepat, jelas dan benar dengan bawahan. 

e. Memelihara suasana kerja yang kondusif. 

f. Mampu menyelesaikan perselisihan. 

g. Memberikan dukungan pada perubahan yang positif. 

h. Memberi dorongan untuk kerjasama tim. 

i. Menerapkan peraturan dan kebijakan yang sama pada seluruh pegawai. 

Adapun pengembangan diri bawahan diukur dengan indikator-indikator: 

a. Mendorong bawahan untuk mengembangkan diri secara professional. 

b. Memberikan masukan dan bimbingan kepada bawahan secara tepat. 

c. Memberi masukan yang membangun. 

d. Memberdayakan kemampuan karyawan dan sumberdaya lainnya. 

e. Mendistribusikan pekerjaan secara adil dan tepat dengan mempertimbangkan 

kemampuan bawahan dan batas waktu yang diperlukan. 

Penilaian seorang pimpinan (pejabat struktural) dilakukan oleh atasan langsung dari 

pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian maka, ada perbedaan penilaian antara pegawai 

biasa dan pegawai dengan jabatan struktural. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Instrumen penilaian pegawai baik, khususnya melalui instrumen DP-3 belum banyak 

membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya. 

Sehingga sistem penilaian tersebut tidak dapat digunakan untuk meningkatkan 

profesionalitas aparatur dari waktu ke waktu. Beberapa kelemahan yang ditemukan 

dalam studi ini, terkait dengan implementasi DP3 adalah sebagai berikut: 

a. Pegawai yang dinilai dapat menuliskan sendiri nilai pekerjaannya dalam DP3, 

sedangkan pejabat yang berwenang menilai hanya bertugas memberikan 

persetujuan melalui tanda tangan saja. 

b. Pejabat penilai tetap dapat memberikan penilaian terhadap bawahannya meskipun 

belum menjabat selama minimal 6 bulan. 

c. Pejabat penilai tidak pernah diberikan pelatihan (workshop) khusus untuk mengisi 

formulir penilaian pegawai karena dianggap mudah dan bisa mengerjakannya 

secara otomatis begitu yang bersangkutan menjadi pejabat. Pada kenyataannya 

ada beberapa pejabat penilai yang masih mengalami kebingungan dalam 

memberikan penilaian kepada bawahannya. 

d. Pejabat penilai langsung memberikan nilai akhir pada setiap unsur dengan metode 

kira-kira. Akibatnya nilai yang diberikan menjadi tidak valid. Bahkan tidak 

jarang, untuk memberikan nilai pejabat penilai melihat nilai pegawai pada 

periode sebelumnya dengan maksud agar tidak memberikan nilai yang lebih 

rendah.  

2. Sebagai suatu sistem penilaian maka instumen DP3 masih memiliki beberapa 

kelemahan yakni sebagai berikut: 

a. DP3 sangat berorientasi pada masa lalu, tanpa memberikan ruang bagi pegawai 

untuk memberikan argumentasi atas kinerjanya tersebut. 

b. Bersifat tertutup dan sangat memberikan peluang adanya  pertimbangan 

emosional dari pimpinan. 

c. Tidak didasarkan pada target kerja pegawai.  

d. Tidak memiliki nilai edukatif bagi pegawai yang bersangkutan maupun pejabat 

penilainya. 

e. Tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan sanksi 

(punishment), tetapi hanya dijadikan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat 

dan atau jabatan.  
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f. Tidak dapat memberikan informasi tentang potensi yang ada pada pegawai yang 

dinilai. 

g. Lebih cenderung menilai perilaku kerja pegawai dari pada produkstifitas atau 

prestasi kerja pegawai, baik yang menjabat ataupun tidak menjabat.  

3. Ada peluang/ kemungkinan untuk dapat mengembangkan sistem penilaian pegawai 

bagi PNS oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi dasar hukum untuk 

pengembangan sistem penilaian pegawai ini adalah pasal 21 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: ―Dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah mempunyai hak….(c) mengelola aparatur daerah…‖. Artinya 

pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya ini 

untuk melakukan manajemen kepegawaian daerah secara profesional sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang modern tetapi tetap mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh 

sebab itu peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dalam 

rangka menciptakan kinerja pegawai yang lebih baik di masa depan.  

4. Sistem Penilaian Pegawai yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis yakni: penilaian untuk pegawai biasa dan penilaian untuk 

pegawai yang menduduki jabatan struktural. 

5. Karena belum dicabut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap harus 

mengikuti PP Nomor 10 tahun 1979 dalam melakukan penilaian pegawainya. Namun 

demikian untuk memberikan penilaian yang lebih baik Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan dapat menggunakan sistem penilaian yang dikembangkan sendiri. 

Sistem ini disebut sebagai Dual System of Personal Performance Appraisal atau Sistem 

Ganda Penilaian Kinerja Pegawai. Artinya sistem penilaian ini digunakan bersama-

sama dengan DP3 yang tujuannya adalah untuk melengkapi berbagai kekurangan 

instrumen dan pelaksanaan DP3. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hasil studi ini merekomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Dalam rangka memberikan penilaian yang lebih objektif yang dapat meningkatkan 

profesionalitas aparatur maka pemerintah daerah dapat menyusun dan memberlakukan 

sistem ganda penilaian pegawai negeri (Dual System of Personal Performance 

Appraisal). 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

93 

 

2. Agar sistem penilaian ganda ini dapat diberlakukan secara efektif maka sebaiknya 

pemeritah daerah memberikan legalitas atas sistem tersebut melalui peraturan daerah 

atau peraturan kepala daerah.   

3. Pemerintah daerah perlu membentuk unit khusus yang bersifat ad-hoc (dapat berupa 

kepanitiaan) pada akhir periode penilaian untuk melakukan rekapitulasi hasil penilaian 

dari masing-masing pegawai yang ada, sehingga diperoleh rangking/ peringkat dari 

semua pegawai tersebut. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan 

tertentu kepada kinerja pegawai.  

4. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi atas sistem penilaian baru ini, setidak-

tidaknya selama satu tahun. Hal ini dilakukan agar pegawai dapat mulai membiasakan 

diri dan penilai dapat mempelajarinya secara seksama, sehingga tidak terjadi lagi 

unsuccessfull implementation (pelaksanaan yang tidak berhasil) dari sistem ini 

sebagaimana terjadi pada sistem DP3. 

5. Untuk merangsang kinerja pegawai agar lebih baik pada periode berikutnya, sebaiknya 

pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan khusus bagi pegawai-pegawai yang 

mendapatkan nilai sangat memuaskan. Sebaliknya memberikan teguran yang berupa 

motivasi bagi pegawai-pegawai yang mendapatkan nilai sangat tidak memuaskan. 

6. Bila memungkinkan, disarankan agar penilaian ini dapat dilakukan secara on-line 

melalui jaringan internet yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka 

dokumen-dokumen dapat tersimpan secara elektronik dan dapat secara real-time 

diketahui oleh pejabat pengambil kebijakan di daerah.  
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REFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA MENGHADAPI TANTANGAN 

(Perlawanan Penjabat Kepala Daerah terhadap Rekomendasi  

Komisi Aparatur Sipil Negara) 

 

Moh. Waspa Kusuma Budi 

Herman Sismono 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung 

E-mail: waspabudi@yahoo.com; 

 

ABSTRAK 

 
Menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Lampung yang diikuti oleh 8 (delapan) 

kabupaten/ kota yang lalu, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, maka ditunjuk penjabat 

kepala daerah, baik bupati atau walikota. Penjabat kepala daerah ini hanya memiliki kewenangan 

terbatas, yang salah satunya ―dilarang‖ melakukan promosi dan mutasi bagi aparat birokrasi. 

Namun demikian, dari sejumlah penjabat kepala daerah (Bupati/ Walikota) yang ditunjuk oleh 

Gubernur menjelang pilkada serentak tidak taat asas. Di dalam menjalankan tugasnya ternyata telah 

melakukan promosi dan mutasi terhadap aparat birokrasi di daerahnya. 

Melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah 

merupakan  penegasan sebagai salah satu upaya reformasi aparatur sipil negara. Didalam undang-

undang ini terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki kewenangan yang bersifat 

mengikat. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah tersebut, Komisi Aparatur 

Sipil Negara telah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi agar aparat birokrasi yang 

telah mendapat promosi dan mutasi, bahkan pemberhentian dari jabatan strukturalnya harus 

dipulihkan pada posisi sebelumnya karena ini cacat terhadap aturan.  Hingga penjabat kepala 

daerah berakhir, menyusul kepala daerah terpilih sudah dilantik, keputusan dan rekomendasi KASN 

tersebut tidak dilaksanakan. Ini berarti upaya reformasi aparatur sipil negara masih menghadapi 

tantangan ―perlawanan‖ dari penjabat kepala daerah. 

 

Kata Kunci: Reformasi, Aparatur Sipil Negara, KASN; 

 

PENDAHULUAN 

Aparat birokrasi yang belakangan lebih populer disebut dengan Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.  Adapun menurut 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara:  

- pasal 1 poin 15, bahwa yang dimaksud Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan 

instansi daerah;  

- pasal 1 poin 16, yang dimaksud Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga 

nonstruktural;  

mailto:waspabudi@yahoo.com
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- pasal 1 poin 17, yang dimaksud Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/ kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

Berdasarkan hal diatas, dalam hal tulisan ini, penulis masih menyamakan antara 

reformasi birokrasi dengan reformasi aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi merupakan 

upaya yang sungguh-sungguh dalam melakukan perubahan dalam tatanan birokrasi kearah 

yang lebih baik.  Menurut Nugroho (2013: 15), melaksanakan reformasi birokrasi sama 

dengan melakukan menajemen perubahan dalam birokrasi.  Manajemen perubahan dalam 

birokrasi hingga saat ini terus digulirkan melalui inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan 

publik.Selanjutnya manajemen perubahan dalam birokrasi pemerintah daerah sangat 

ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah yang kuat dan melayai. 

Namun demikian, masih perlu disadari baha upaya reformasi birokrasi hingga saat ini 

masih berkutat pada procedural dan belum sampai menyentuh yang bersifat substansial.  

Menurut Sedarmayanti (2010: 29) bahwa reformasi birokrasi baru menyentuh pada 

―kulitnya‖ saja, seperti perubahan nomenklatur, restrukturisasi organisasi, dan pemberian 

renumerasi, sedangkan produktivitasnya masih tetap sama atau bahkan tidak meningkat sama 

sekali.  

Agus Dwiyanto (2011: 118), menjelaskan bahwa kegagalan reformasi birokrasi publik 

di Indonesia sebagian disebabkan oleh pemerintah selama ini cenderung hanya memperbaiki 

struktur  birokrasi, seperti menyederhanakan prosedur pelayanan, memerpendek jenjang 

hiharki, dan berbagai bentuk debirokratisasi lainnya.  Hal ini cenderung mengabaikan 

dimensi-dimensi permasalahan lainny, seperti mengubah budaya yang salah pada birokrasi 

yang mendasari munculnya sikap dan perilaku birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan 

dan anggaran, selain tidak dikembangkannya budaya pelayanan secara sistimatis dalam 

kehidupan birokrasi publik. 

Menjelang Pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap daerah yang akan melaksanakan pilkada maka 

ditunjuk penjabat kepala daerah untuk memimpin  keberlangsungan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Seperti halnya di Provinsi Lampung yang 

menyelenggarakan pilkada serentak di 6 kabupaten dan 2 kota juga ditunjuk penjabat bupati/ 

walikota oleh Gubernur.  Para penjabat bupati/ walikota ini ditunjuk dari pegawai negeri sipil 

yang memenuhi syarat dari segi kepangkatan. 
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Tabel 1.Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang  

Menyelenggarakan Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2015 

 

NO. KABUPATEN/ KOTA KETERANGAN 

1. Kota Metro Ditunjuk Penjabat Walikota 

2. Kota Bandar Lampung Ditunjuk Penjabat Walikota 

3. Kabupaten Way Kanan Ditunjuk Penjabat Bupati 

4. Kabupaten Lampung Timur Ditunjuk Penjabat Bupati 

5. Kabupaten Lampung Selatan  Ditunjuk Penjabat Bupati 

6. Kabupaten Lampung Tengah Tidak Ditunjuk Penjabat Bupati 

7. Kabupaten Pesawaran Tidak Ditunjuk Penjabat Bupati 

8. Kabupaten Pesisir Barat Tidak Ditunjuk Penjabat Bupati 

      Sumber: Sekretariat Daerah Lampung, 2015. 

 

 Dari delapan kabupaten/ kota yang melaksanakan pilkada serentak diatas, hanya 5 

(lima) kabupaten/ kota yang ditunjuk penjabat kepala daerah dan tiga kabupaten, yakni 

kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat yang tidak 

ditunjuk penjabat kepala daerah. 

 

KAJIAN TEORITIS 

1. Reformasi Birokrasi (Reformasi Aparatur Sipil Negara) 

Reformasi administrasi atau dalam terminologi yang lebih populer di Indonesia disebut 

sebagai reformasi birokrasi
1
 adalah dorongan perubahan yang direncanakan untuk 

menstranformasikan administrasi dan mengatasi resistensi yang menyertai transformasi 

tersebut (Caiden, 1971).  Sedangkan menurut Kasim (2012: 176), reformasi administrasi/ 

birokrasi adalah upaya perubahan melalui pendekatan dari atas ke bawah dengan program 

reorganisasi, pelangsingan (downsizing), program penghematan biaya, dan program 

reengineering.   

Effendi (2014) mendefinisikan secara sederhana reformasi birokrasi sebagai (1) 

Perubahan mind set, cara berfikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak); (2) Perubahan 

penguasa menjadi pelayanan; (3) mendahulukan peran dari wewenang; (4) Perubahan 

manajemen kinerja; (5) Pemantauan percontohan keberhasilan (best practices) dalam 

mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel dan bersih; (6) 

Penetapan formula pelayanan publik ―bermula dari akhir dan berakhir di awal‖.  Dwiyanto 

(2011: 317) menyatakan bahwa reformasi birokrasi diperlukan agar birokrasi sebgai bagian 

                                                           
1
Menurut Katharina (2013) dalam literature yang ada, reformasi birokrasi sesungguhnya tidak 

dikenal.Reformasi yang dimaksud dalam pemerintahan Indonesia lebih dikenal sebagai reformasi administrasi. 
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dari institusi penyelenggara pemerintahan selalu menempatkan kepentingan publik sebagai 

panglima.Bahwa birokrasi dan aparaturnya harus peduli terhadap kepentingan publik dan 

selalu menjadikan kepentingan publik sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan. 

 

2. Pembatasan Kewenangan Penjabat Bupati/ Walikota 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, pasal 132A, disebutkan: 

(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau 

yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena 

mengundurkan diri untuk mencalonkan/ dicalonkan menjadi calon kepala daerah/ 

wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah 

yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/ 

dicalonkan sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dilarang: 

a. Melakukan mutasi pegawai; 

b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau 

mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat 

sebelumnya; 

c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan 

kebijakan pejabat sebelumnya; dan 

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 

Selain Peraturan Pemerintah diatas, melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor: 02 Tahun 2016, tanggal 

19 Februari 2016, tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada, berisi dan juga menegaskan 

antara lain: 

1) Sesuai dengan pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang mengamanatkan bahwa 

Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan 
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Pemerintah Daerah Provinsi atau Kebupaten/ Kota adalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal pelantikan; 

2) Berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang menyebutkan bahwa : 

(a) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi 

selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali 

Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;  

(b) Pengantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun 

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi terhadap perkembangan mutasi 

dan promosi serta pergantian penjabat yang dilakukan oleh penjabat Walikota Metro dan 

Penjabat Bupati Lampung Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan 

sebagai dasar pijakan. Teknik Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan yang berasal dari dokumen yang dimiliki oleh sekretariat pemerintah kota dan 

sekretariat pemerintah kabupaten.  

Selain itu, data juga diperoleh dari sekretariat DPRD, Bagian Hukum yang berkaitan 

dengan dokumen peraturan dan data mengenai mutasi yang dilakukan oleh Penjabat Kepala 

Daerah. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, menjelaskan mengenai kebijakan mutasi dan promosi oleh Penjabat Kepala Daerah 

serta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

 

PEMBAHASAN 

Di Provinsi Lampung pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 

yang diikuti oleh 6 kabupaten dan 2 kota.  Untuk menjaga  kesinambungan roda 

pemerintahan dan pembangunan di 8 (delapan) kabupaten/ kota yang akan melaksanakan 

pilkada serentak tersebut, maka ditunjuk penjabat kepala daerah dengan kewenangan terbatas.  

Betapapun terdapat  8 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan pilkada 

serentak pada tanggal 9 Desember 2015, namun yang ditunjuk penjabat kepala daerah 

hanylah 5 kabupaten/ kota. Di dalam tulisan ini hanya akan dibahas 2 kabupaten/ kota, yakni 

Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. 
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1. Mutasi dan Penggantian Pejabat oleh Penjabat Walikota Metro 

Sejak ditetapkan sebagai Penjabat Walikota Metro berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 131.18-4766 Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015, penjabat Walikota 

Metro telah menerbitkan 7 (tujuh) keputusan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam 

dan dari Jabatan Struktural sebagai berikut: 

Tabel 2. Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian  

dalam Jabatan Struktural di Kota Metro 

 

No. Keputusan PJ. Walikota 

Metro 

Berisi Tentang 

1. 821.22/731/LTD-3/03/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan 

Struktural Eselon II b di Lingkungan 

Pemerintah Kota Metro (8 orang) 

2. 821.22/729/LTD-3/03/2015 

Tanggal 

Pemberhentian dari Jabatan Struktural 

Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota 

Metro (1 orang). 

3. 821.27/732/LTD-3/03/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural 

Eselon III (Camat) di lingkungan 

Pemerintah Kota Metro (1 orang). 

4. 821.23/730/LTD-3/3/2015 Pemberhentian dari Jabatan Struktural 

Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota 

Matro (3 orang) 

5. 821.29/734/LTD-3/03/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengagkatan dalam Jabatan Struktural 

Eselon IV (Lurah) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Metro (1 orang) 

6. 821.24/735/LTD-3/03/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan 

Struktural ESelon IV di Lingkungan 

Pemerintah Kota Metro 

7. 821.23/77.1/LTD-3/03/2015 

Tanggal 21 Oktober 2015 

Perubahan Keputusan Walikota Metro 

Nomor 821.23/733/1.LTD-3/03/2015 

tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam 

Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan 

Pemerintah Kota Metro (13 orang) 

        Sumber: Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara, 2015. 

 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai Penjabat Walikota Metro tidak 

mempunyai kewenangan tanpa seijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan 

mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural sebagaimana 

diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.   

Hal tersebut dipertegas dengan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

Nomor B-1145/KASN/10/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, surat Kepala Badan Kepegawaian 
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Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktiber 2015, dan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ Tanggal 26 Oktober 2015.  

 

2. Mutasi dan Penggantian Pejabat oleh Penjabat Bupati Lampung Timur 

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, sejak dilantik sebagai 

penjabat Bupati Lampung Timur melalui 5 (lima) surat keputusan seperti pada table 3, telah 

diterbitkan keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur mengenai Mutasi, Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural di Kabupaten 

Lampung Timur. 

Tabel 3.Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  

PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Kabupaten Lampung Timur 

 

NO. KEPUTUSAN PJ. BUPATI 

LAMPUNG TIMUR 

URAIAN KEPUTUSAN 

1. 821.23/1420/20/SK/2015 

Tanggal 06 Oktober 2015 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon 

III (72 orang) 

2. 821.24/1421/20/SK/2015 

Tanggal 06 Oktober 2015 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon 

IV (59 orang) 

3. 821.22/1505/20/SK/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 

dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II-b (24 

orang) 

4. 821.23/1506/20/SK/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 

dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (16 

orang) 

5. 821.24/1507/20/SK/2015 

Tanggal 19 Oktober 2015 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 

dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV (99 

orang) 

    Sumber: BKD Lampung Timur, 2016. 

     Mutasi = Promosi, Pemindahan dan Pemberhentian. 

 

3. Perlawanan terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara 

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, maka upaya reformasi birokrasi selangkah lebih maju dari sisi normatif.  Sebelum 

undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan upaya reformasi birokrasi, maka pasca 

pelaksanaan pilkada di daerah provinsi, kabupaten maupun kota, situasi aparat birokrasi di 

daerah menjadi ―mencekam‖.  

Bagi aparat birokrasi yang saat pilkada berlangsung tidak  mendukung pasangan 

tertentu yang dikemudian menjadi pasangan terpilih, maka tinggal menunggu waktu bakal 

dimutasi pada jabatan yang ―tidak menyenangkan‖ atau bahkan bisa di non-jobkan.  

Sedangkan bagi aparat birokrasi pada saat pilkada berlangsung mendukung pasangan tertentu 

yang dikemudian menjadi pasangan terpilih, maka tinggal menunggu ―nasib baik‖ akan 
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mendapat promosi pada jabatan stuktural. Sejak lahirnya undang-undang Aparatur Sipil 

Negara, maka kepala daerah tidak bisa leluasa memakai pendekatan kekuasan melakukan 

mutasi atau me-nonjobkan pegawai. Kepala daerah dalam melakukan promosi dan mutasi 

harus berlandaskan pada peraturan melalui mekanisme menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Betatapun sudah ada larangan bagi penjabat kepala daerah untuk tidak melakukan 

mutasi dan penggantian pejabat pimpinan tinggi, namun demikian penjabat kepala daerah 

dari lima kabupaten/ kota yang ditunjuk penjabat kepala daerah, khususnya di Kota Metro 

dan Kabupaten Lampung Timur diatas (lihat pada table 1) tetap saja melakukan promosi dan 

mutasi pejabat structural. Demikian juga di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, 

semenjak diangkat dan ditetapkan Penjabat Walikota Metro berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 131.18.4766 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015, penjabat walikota 

Metro telah menerbitkan7 (tujuh) keputusan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam 

dan dari Jabatan Struktural.  Demikian yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, penjabat 

Bupati Lampung Timur juga telah melakukan mutasi, pergantian dan pemberhentian pejabat 

struktural. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas telah melanggar dan 

menyalahi peraturan diatas. Ini berarti penjabat Walikota dan Penjabat Bupati telah 

melakukan perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan dan dikemudian hari tidak 

lagi mengindahkan serta dapat dikatakan melakukan perlawanan terhadap rekomendasi 

Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Atas dasar kebijakan mutasi dan promosi yang dilakukan oleh penjabat Walikota Metro 

dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan  tersebut diatas, maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan 

rekomendasi kepada Penjabat kepala daerah, berisi antara lain: 

1) Secepatnya mencabut dan membatalkan 7 (tujuh) keputusan tersebut diatas pada table 2 

(dua) dan 3 (tiga) karena hal itu di luar kewenangan selaku Penjabat kepala daerah 

untuk melakukan mutasi pegawai, kecuali memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam 

Negeri. 

2) Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah daerah 

kabupaten/ kota dilakukan melalui seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkoordinasi 

dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 
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3) Mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan mengangkat Pelaksana 

Tugas (Plt.) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; 

4) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin PNS dan tidak 

mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman 

didiplinnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan 

selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan rotasi untuk melengkapi persetujuan secara 

tertulis dari Mendagri; 

5) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 120 ayat (5) disebutkan 

bahwa rekomendasi KASN bersifat mengikat, karenanya diharapkan agar rekomensasi 

atas permasalahan tersebut di atas segera dilaksanakan, dan tindak-lanjutnya dilaporkan 

kepada KASN dalam kesempatan pertama. 

 

4. Dilema Walikota dan Bupati Definitif Menghadapi Rekomendasi KASN 

Pelaksanaan pilkada serentak di 8 (delapan) kabupaten/ kota di Provinsi Lampung pada 

tanggal 9 Desember 2015 telah menghasilkan Bupati/ Walikota terpilih yang kemudian 

dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Walikota Metro dan Bupati Lampung Timur yang 

dilantik oleh Gubernur Lampung pada tanggal 17 Februari 2016 menerima ―warisan 

masalah‖ yakni rekomendasi KASN yang belum dilaksanakan oleh penjabat walikota dan 

penjabat Bupati.   

Pada tanggal 24 Februari 2016, Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada 

Gubernur Lampung Nomor 820/635/SJ, perihal Pembatalan Mutasi Jabatan Struktural yang 

bersifat ―SEGERA‖. Isi surat tersebut diantaranya berisi agar Gubernur memerintahkan 

kepada Walikota Metro dan Bupati Lampung Timur mencabut Keputusan Mutasi Pegawai di 

lingkungan Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

Sesuatu yang sangat dilematis bagi kepala daerah (Walikota Metro dan Bupati 

Lampung Timur) atas surat Menteri Dalam Negeri yang berisi agar mencabut Keputusan 

Mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Metro, antara lain: 

1) Bahwa surat keputusan mutasi pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan 

tersebut, bukanlah produk surat walikota/ bupati definitif, namun produk surat Penjabat 

Walikota/ Bupati sebelumnya; 

2) Apabila Keputusan mutasi pegawai tersebut dicabut oleh walikota/ bupati, pertanyaan 

selanjutnya adalah bagaimana dengan implikasi hukum atas pencabutan surat keputusan 

mutasi pegawai tersebut? Pejabat struktural yang diangkat oleh Penjabat Walikota/ 
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bupati yang melanggar peraturan, yang kemudian atas nama jabatannya 

menandatangani keluarnya anggaran, maka dapat dipastikan hal ini harus dapat 

mempertanggung jawabkan.  Sementara bagi seorang pejabat structural tersebut, atas 

masalah ini bukanlah kesalahan yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh 

yang bersangkutan. 

Dalam kasus mutasi pejabat struktural oleh Penjabat Walikota Metro dan Penjabat 

Bupati Lampung Timur yang dinyatakan talah melanggar peraturan perundang-undangan ini, 

rekomendasi KASN dan Surat Menteri Dalam Negeri serta Surat Edaran Menteri Penertiban 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berlaku sepihak dan menjadi perdebatan. 

Mengapa penulis menyatakan berlaku sepihak dan kurang adil, karena rekomendasi KASN 

tersebut hanya ditujuan kepada Walikota/ Bupati, dan tidak menyentuh kepada Penjabat 

Walikota/ Bupari sebelumnya yang jelas-jelas mengeluarkan surat keputusan mengenai 

mutasi yang dianggap illegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan.  

 

KESIMPULAN 

Dari uraian diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1) Penjabat Walikota/ Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangandilarangmelakukan mutasi pejabat struktural kecuali atas izin Menteri Dalam 

Negeri; 

2) Atas mutasi, promosi dan pemberhentian terhadap pejabat dilingkungan Pemerintah 

Kota Metro dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka KASN mengeluarkan 

rekomendasi untuk mencabut keputusan mutasi pejabat structural di lingkungan 

pemerintah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur; 

3) Penjabat Walikota Metro dan Penjabat Bupati Lampung Timur sampai akhir jabatannya 

tidak melaksanakan rekomendasi KASN yang bersifat mengikat, sedangkan Walikota 

Metro dan Bupati Lampung Timur definitif akan mengalami dilema apabila 

melaksanakan rekomendasi KASN tersebut karena akan memiliki implikasi hukum 

yang sangat luas; 

4) Atas dasar fakta empiris tersebut, maka upaya reformasi birokrasi/ reformasi Aparatur 

Sipil Negara terhadap kasus mutasi yang dilakukan oleh Penjabat Walikota/ Penjabat 

Bupati ini masih menghadapi tantangan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ruang lingkup penggunaan twitter media sosial 

oleh pejabat publik di pemerintahan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan 

dengan fokus pada lingkup penggunaan twitter oleh pejabat publik dan pengelolaan feedback dari 

masyarakat. Objek penelitian adalah akun twitter Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Tengah. 

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan akun twitter oleh pejabat publik khususnya 

Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Tengah mengandung beragam content dan dapat 

termanfaatkan sebagai media informasi publik yang mendukung penerapan tata kelola yang baik. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa lingkup penggunaan twitter media sosial oleh Gubernur 

Lampung dan Gubernur Jawa Tengah telah cukup aktif dan interaktif namun belum maksimal dalam 

penggunaan content keseluruhan, selain itu feedback dari masyarakat berbanding lurus dengan 

keaktifan pengguna twitter. Rekomendasi yang bisa dihasilkan dari penelitian ini adalah para pejabat 

publik sudah seharusnya mengelola akun media sosial mereka secara lebih serius, terkelola dan 

termanfaatkan untuk penyampaian seluruh informasi publik, sehingga pencapaian tata kelola 

pemerintahan yang baik dapat dioptimalkan. 

 

Kata Kunci: Good Governance, Media Sosial, Pejabat Publik 

 

PENDAHULUAN 

 

Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi publik dapat 

dilakukan oleh lembaga  pemerintahan  melalui berbagai saluran, contohnya  e-government, 

pers atau melalui media sosial (Purwandani, 2010:3).Dalam perkembangannya,e-government 

mengalami perkembangan  yang  stagnant.  Setelah  dikeluarkannya  INPRES Nomor 3 dapat 

dikatakan  perkembangan  implementasi  e-government    jauh  dari  harapan.  E-government  

hanya  dipandang  sebagai  proyek  yang  harus  diikuti  dan  menjadi  trenddikalangan  

pemerintah.  Sedangkan  media  sosial yang ada sekarang  ini  sudah berkembang  jauh  dari  

sarana  untuk  mengekspresikan  diri,  media  sosial  akan  terus berkembang. 

Perkembangan penggunaan media sosial saat ini menurut Ardianto (2009: 149) para 

pengguna internet  menggantungkan diri pada situs-situs onlineuntuk memperoleh berita.Dua 

sampai tiga pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita terbaru  setiap  

minggunya dan media sosial merupakan tempat  atau  sarana  untuk menghubungkan manusia 

untuk berinteraksi dalam media sosial. Data dari dari We Are Social pada tahun 2015 

mengungkap pengguna media sosial aktif yang mencapai 2,2 miliar. Indonesia saat ini 

menjadi salah satu pengguna media sosial paling aktif dan dari segi jumlah paling besar.   
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Twitter  adalah sebuah situs web  yang  menawarkan  jaringan sosial berupa mikroblog 

sehingga memungkinkan penggunanya untuk  mengirimkan  dan membaca pesan yang 

disebut  ―kicauan‟ (tweets) yang  bebas  mengekspresikan  sesuatu  seperti curhat/kritik 

terhadap kebijakan pemerintah berupa  teks  tulisan  hingga  140  karakter yang ditampilkan 

pada halaman profil penggunanya. 

Kelebihan twitter dibanding dengan media sosial lainnya menurut Putra (2014:33) 

diantaranya adalah jangkauannya luas,  tidak  hanya  teman,  tetapi  juga  mampu menjangkau  

publik figur, potensi periklanan di masa mendatang lebih besar, komunikasi  terjadi  sangat  

cepat, mulitilink dan lebih terukur. Twitter  membantu  penyebaran  informasi secara lebih 

cepat yang kemudian akan menjadi sebuah topik yang dibahas oleh para penggunanya. Media 

massa seperti televisi, koran, majalah, tabloid pun menggunakan twitter sebagai penyampai 

beritanya. Hal ini mempermudah  masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan  

update  karena berita  dapat di  update setiap saat oleh media massa melalui twitter. 

Sosial media di masa kini memiliki korelasi yang kuat dengan sektor publik, khususnya 

dalam lingkup kebijakan publik (Sullivan, 2015). Sosial media menjadi alat komunikasi 

antara pembuat dan pelaku kebijakan dengan publik, dimana masyarakat dapat 

menyampaikan ekspresi dan pendapatnya terhadap suatu kebijakan yang sedang 

dilaksanakan. Sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin pendek, 

proses kebijakan publik pun menjadi efisien, transaparan dan responsif. Secara lanjut kondisi 

tersebut akan mendorong penguatan terbentuknya good governance pada pemerintahan. 

Berikut adalah ilustrasi dari korelasi antara kebijakan, publik dan sosial media tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Korelasi Antara Publik, Kebijakan dan Sosial Media 

Sumber: Sullivan, 2015 

 

Menurut Sedarmayanti (2009: 313) penyebarluasan informasi dapat difasilitasi melalui 

media internet dalam rangka meningkatkan kinerja governance, termasuk aparatur dan 

pejabat publik.Twitter juga digunakan aparatur dan pejabat publik untuk berinteraksi dengan 

masyarakat. Masyarakat  dapat  secara  langsung  memberikan  pendapat atau komentarnya  
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terhadap berita yang dikeluarkan oleh pejabat  publik.Begitu jugasebaliknya, pejabat publik 

dapat mengetahui secara langsung dan cepat tanggapan dari pembacanya. 

Karakteristik yang paling populer dari berita online adalah sifatnya yang realtime,  

mendapatkan pendalaman dan titik pandang yang lebih luas bahkan berbeda. Interaksi juga 

dapat dilihat dari pemberian feedback  atau umpan balik dari pembaca sebuah berita melalui 

kolom komentar. Seperti yang dilakukan Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Tengah 

dimana twitter dimanfaatkanuntuk membicarakan politik, pemerintahan, korporasi, sosialisasi 

dan atau  hanya sekedar publikasi kegiatan sehari-hari. 

Makalah ini hendak memaparkan tentang pemanfaatan media sosial khususnya twitter 

oleh pejabat publik dalam rangka penguatan good governance. Secara khusus analisis 

dilakukan kepada akun media sosial twitter Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Tengah 

yang dipilih secara sengaja dengan alasan keterwakilan demografis dan infrastruktur 

teknologi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dipakai dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif. Fokus penelitian terdiri 

dari dua hal, yaitu:1). Lingkup pemanfaatan media  sosial  twitter  oleh pejabat publik yang 

mencakup Informasi publik, publikasipembangunan dan publikasi kegiatan. 2). Bentuk-

bentuk feedback dari  masyarakat terhadap penggunaan media sosial twitteryang meliputi 

kritik; saran dan informasi pengaduan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui dokumentasi sebagai data primernya, dengan mendokumentasikan tweet yang telah 

dipostingkan pada timeline @mridhoficardo dan @ganjarpranowo dalam rentang waktu 1 

November 2015 sampai 28Februari 2016.  Sedangkan  data  sekundernya  diperoleh dengan  

web  dan  buku. Pengolahan  data  dilakukan melalui seleksi data, klasifikasi data, dan 

penyusunan  data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan Akun Twitter Oleh Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Tengah 

Hasil  dokumentasi  peneliti terhadap akun  twitter  akun Gubernur Lampung dan 

Gubernur Jawa Tengah periode 1  November 2015-  28 Februari 2016dapat diketahui jumlah 

post tweet yang dibagikan melalui akun twitter masing masing sebagai berikut: 
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Gambar 2. Jumlah Posting Tweet Periode 1 November 2015-28 Februari 2016 

Sumber: Analisis Peneliti, 2016. 

 

A.     Pemanfaatan Twitter Oleh Gubernur  (M. Ridho Ficardo) 

Muhammad Ridho Ficardo merupakan Gubernur termuda  di Provinsi Lampung saat 

dilantikpada  usia 33 tahun. Gubernur Lampung ini mulai aktif di twittersejak bulan April 

2013  dengan akun (@mridhoficardo),atau sebelum menjabat sebagai  Gubernur Lampung. 

Hingga Februari 2016 telah memposting 9.518 tweet, memiliki pengikut 44.205 ribu 

followers. Akun tersebut nampak dikelola pribadi dan tim/Ajudan beliau. Berikut adalah hasil 

identifikasi pemanfaatan twitter untuk ketiga kategori utama dalam penelitian ini: 

 

Tabel 1. Identifikasi Pemanfaatan Media Twitter Oleh Gubernur Lampung. 

No Jenis Konten Tweet 

Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo) 

Jmlh Tweet % Total Posting % Retweet % Replay % 

1 Informasi Publik 15 40 4 27 11 73 0 0 

2 Publikasi Pembangunan 15 40 2 13 10 67 3 20 

3 Publikasi Kegiatan 7 19 2 28 5 71 0 0 

   Total 37 

             Sumber: Analisis Peneliti, 2016 
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Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dianalisis menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

 

A.1. Pengelolaan Informasi Publik 

Informasi publik yang dimaksud adalah setiap kegiatan  penyelenggara  dan 

penyelenggaraan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  sesuai Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Lingkup pemanfaatan media 

sosial twitter oleh pejabat  publik dalam penerapan good governance dilihat dari Informasi 

publik yang dibagikan oleh pejabat publik. 

Hasil  penelitian  pada  periode  1  November  2015  - 28 Februari 2016 terhadap akun 

twitter  @mridhoficardo milik pejabat publik Gubernur Lampung Ridho Ficardo dari tabel 1  

menunjukkan  pemanfaatan content twitter  dalam  membagikan  informasi kepada publik 

akun @mridhoficardo hanya memanfaatkan content retweet dan tweet, dalam  penggu-

naannya akun twitter @mridhoficardo pemanfaatan retweet dan tweetposting belum  

seimbang hal inikarena yang digunakan untuk membagikan  informasi  lebih  banyak  

memanfaatkan retweet, penggunaan content pada twitter belum maksimal, yangditunjukkan 

masih ada content pada twitter yang tidak dimanfaatkan contohnya replay dan mentions. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial  twitter  oleh M.  

Ridho  Ficardo dibantu oleh tim dengan akun twitter  @MRF_info  dengan membagikan  

informasi seputar kegiatan M. Ridho Ficardo sehingga M. Ridho Ficardo hanya meneruskan  

informasi yang di share oleh  timnya  dengan memanfaatkan retweet sehingga ketika ia ingin 

membagikan informasi publik  maka  ia  cukup  melakukan  kegiatan tweet di dalam  akun  

twitternya  hanya dengan melakukak retweet yang sudah dibuatkan oleh timnya. Pada table 1 

yang berisi tentang konten informasi publik, nampak tidak terlalu aktif menulis secara pribadi 

dalam membagikan informasi melalui akun twitter nya dengan isi informasi yang tidak terlalu 

beragam hanya seputar tentang kegiatan penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatannya 

yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan publik.  

Pemanfaatan media sosial twitter berisi content yang dibagikan memperlihatkan 

bahwa adanya indikator penerapan good governance dilihat berdasarkan prinsip utama good 

governance yang telah diterapkan dengan memanfaatkan penggunaan media sosial twitter 

dalam membagikan informasi publik, dengan  membagikan  informasi  kepada  publik  

melalui  media  sosial  twitter menunjukkan  indikator  keterbukaan  dan  transparansi  serta 

menunjukkan adanya  akuntabilitas  dari  pejabat  publik dalam memberikan  informasi  

kepada  publik.  
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A.2.  Publikasi Pembangunan 

Publikasi pembangunan berupa informasi terkait kegiatan pembangunan, baik 

pembangunan fisik maupun nonfisik melalui media sosial twitter.Pada lingkup penggunaaan 

media sosialtwitter  publikasi  pembangunan.  Hasil  penelitian  pada  periode  1  November  

2015-28 Februari 2016  terhadap akuntwitter @mridhoficardo milik pejabat publik Gubernur 

Lampung Ridho Ficardo dari tabel 2 menunjukkan pemanfaatan  twitter dalam membagikan 

informasi publikasi pembangunan melalui akun twitter @mridhoficardo hanya  

memanfaatkan  retweet dan replay, dalam  penggunaannya akun twitter  @mridhoficardo 

antara pemanfaatan retweet dan tweetposting  yang  digunakan  belum seimbang  karena 

pembagian informasi  lebih  banyak memanfaatkan retweet, serta dalam menggunakan 

contentyang terdapat pada  twitter belum maksimal hal ini terlihat berdasarkan tabel 2 diatas 

menunjukkan masih ada content yang terdapat pada twitter yang tidak dimanfaatkan 

contohnya tweetposting dan mentions. 

Pada table 1 yang berisi tentang konten publikasi pembangunan, memperlihatkan 

bahwa adanya prinsip utama  good  governance  yang telah diterapkan yaitu adanya 

keterbukaan  dan tranparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dilihat berdasarkan prinsip utama 

good governance yang telah  diterapkan  dengan  memanfaatkan  penggunaan  media  sosial 

twitter  dalam membagikan informasi publik, dengan membagikan informasi kepada publik  

melalui  media sosial twitter, selain itu pemanfaatan content pada twitter yang 

memungkinkan masyarakat berpartisipasi dengan memanfaatkan retweet dan  like  yang  

terdapat  pada setiap informasi yang dibagikan, serta menunjukkan adanya akuntabilitas dari 

pejabat publik  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik  dalam  rangka  keterbukaan 

informasi publik. 

 

A.3.  Publikasi Kegiatan  

Publikasi  kegiatan  merupakan  informasi  seputar  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

kinerja  sebagai pejabat publik dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik melalui 

media sosial twitter. Hasil penelitian pada 1 November 2015-28 Februari 2016 terhadap  akun 

twitter @mridhoficardo milik Gubernur Lampung Ridho Ficardo menunjukkan  pemanfaatan  

content  twitter  dalam  membagikan  informasi dengan konten publikasi kegiatan kepada 

publik yang belum maksimal, hal ini terlihat pada tabel 1yang terlihat hanya memanfaatkan 

retweet, sementara contenttweetposting, replay dan mentions belum dimanfaatkan.  



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

112 

 

Dalam membagikan informasi dengan konten yang berisi publikasi kegiatannya melalui 

pemanfaatan contentretweet adalah satusatu content yang dimanfaatkan dalam rangka  

menginformasikan  publikasi kegiatan kepada masyarakat.Pada tabel1 yang  berisi tentang 

konten publikasi kegiatan, memperlihatkan adanya prinsip utama good governance yang 

telah  diterapkan  yaitu keterbukaan, transparansi,  partisipasi, serta akuntabilitas.Berdasarkan 

prinsip utama good  governance yang telah diterapkan  dengan  memanfaatkan  penggunaan 

media sosial  twitter  dalam membagikan informasi publik, dengan membagikan informasi 

kepada publik melalui media sosial twitter menunjukkan indikator keterbukaan dan 

transparansi,pemanfaatan content pada twitter yang memungkinkan masyarakat  

berpartisipasi dengan memanfaatkan  retweet dan like  yang terdapat pada setiap informasi 

yang dibagikan, sertamenunjukkan adanya  akuntabilitas  dari  pejabat  publik  dalam 

memberikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi publik. 

Hasil analisis mengungkapkan jika akun resmi Gubernur Lampung; M. Ridho Ficardo  

hanya  meneruskan  informasi  yang  di share oleh timnya dengan memanfaatkan 

contentretweet, namun  dalam penggunaan  content  yang terdapat pada  twitter  belum 

dimanfaatkan secara maksimal hal  ini  terlihat  dari  hasil  penelitian  yang  ditunjukkan  

pada  tabel 1, bahwa pemanfaatan  content twitter  oleh akun @mridhoficardo masih belum 

seimbang dan belum  maksimal  terlihat  dari sedikitnya  informasi  yang  dibagikan  dengan 

menggunakan twitter  dan masih belum memanfaatkan  seluruh content yang terdapat pada  

twitter, serta  cenderung  hanya  menggunakan  content  retweet. 

Dalam  membagikan  informasi  kepada  publik  dengan  kapasitasnya  seorang  pejabat 

publik  memperlihatkan  bahwa  adanya  prinsip  utama  good  governance  yang  telah 

diterapkan yaitu adanya keterbukaan dan tranparansi, partisipasi, serta akuntabilitas.Dengan  

membagikan  informasi  kepada  publik  melalui  media  sosial  twitter menunjukkan  

indikator  keterbukaan  dan  transparansi  yang berwujud tersedianya informasi, adanya akses 

pada informasi yang mudah dijangkau dan bebas diperoleh. Selain itu dengan  memanfaatkan 

content pada twitter  yang  memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  dengan memanfaatkan  

content  retweet dan like yang  terdapat  pada  setiap  informasi  yang dibagikan,  serta  

menunjukkan adanya akuntabilitas dari pejabat publik  dalam memberikan informasi kepada 

publik dalam rangka keterbukaan informasi publik. 
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B. Pemanfaatan Twitter Oleh Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) 

Ganjar Pranowo dijuluki sebagai Gubernur  twitter-nya Indonesia. Ia membuka  

twitternya  untuk  sarana  komunikasi  seluruh  warga  Jawa Tengah  dalam  menyampaikan  

aspirasinya  dalam  segala  bidang terutama infrastruktur, pembangunan  daerah dan 

pelayanan publik. Hal ini wajar  mengingat  ketika  masih  sebagai anggota DPR RI ia pernah 

disebut sebagai salah satu dari 7 anggota DPR yang aktif di  twitter bersama beberapa  

koleganya, Ganjar  Pranowo  juga  mengelola  secara pribadi  akun  twitternya  tanpa  dibantu  

pihak  lain  dan  tim.  Aktif  di twitter  dengan  akun  @ganjarpranowo  sejak  januari  2010  

dengan  541.000 followersdan telah mem-post 45.500 tweet. 

 

Tabel 2. Identifikasi Pemanfaatan Media Twitter Oleh Gubernur Jawa Tengah. 

No Jenis Konten Tweet 

Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) 

Jmlh Tweet % Posting % Retweet % Replay % 

1 Informasi Publik 132 35 62 47 58 44 12 9 

2 Publikasi Pembangunan 118 32 57 48 9 7 52 44 

3 Publikasi Kegiatan 121 33 66 55 21 17 34 28 

    371               

          Sumber: Analisis Peneliti, (2016) 

 

B.1. Pengelolaan Informasi Publik 

Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  periode  1  November  2015  -28 Februari 2016 

terhadap akun  twitter  @ganjarpranowo milik pejabat publik Gubernur Jawa Tengah Ganjar  

Pranowo  dapat  dilihat  pada  tabel  4  yang  menunjukkan  isi  pesan  atau  tweet yang  

dibuat  melalui  pemanfaatan  content  twitter  dalam  membagikan  informasi kepada publik 

dengan konten yang berisi informasi publik kepada masyarakat. Dalam memanfaatkan 

content  yang terdapat pada  twitter  Ganjar Pranowo memanfaatkan 2 content yang terdapat 

pada  twitter  yaitu  tweetposting dan retweet dengan komposisi  penggunaannya  seimbang, 

namun dalam menggunakan  content-content yang terdapat pada  twitter  belum maksimal hal 

ini terlihat berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan masih ada  content  yang terdapat pada  

twitter  yang tidak dimanfaatkan contohnya replaydan mentions. 

Konten  yang  dibagikan  berisi  tentang  informasi  publik  melalui  media  sosial 

twitternya yaitu berisi tentang sosialisasi program baik program di daerahnya maupun 

program  pemerintah  pusat  serta  membagikan  informasi  publik  seputar  kegiatan-kegiatan  

yang  akan  dilaksanakan  di  Jawa  Tengah.  Pada  tabel 2  diatas  yang  berisi tentang  
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konten  informasi  publik,  dengan  memanfaatkan  media  sosial  twitter  berisi content-

content twitter  yang dibagikan memperlihatkan bahwa adanya prinsip utama good  

governance  yang  telah  diterapkan  yaitu  adanya  keterbukaan  dan  tranparansi, partisipasi,  

akuntabilitas  serta  supremasi  hukum  dilihat  berdasarkan  prinsip  utama good  governance 

yang  telah  diterapkan  dengan  memanfaatkan  penggunaan  media sosial  twitter  dalam  

membagikan  informasi  publik,  dengan  membagikan  informasi kepada publik melalui  

media sosial  twitter  menunjukkan indikator keterbukaan dan transparansi dilihat dari tabel 4 

diatas informasi yang dibagikan melalui penggunaan media sosial twitter  menunjukan 

tersedianya informasi, adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau dan bebas 

diperoleh, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 dengan  memanfaatkan  content  pada  

twitter  yang  memungkinkan  masyarakat berpartisipasi  dengan  memanfaatkan  retweet  

dan  like  yang  terdapat  pada setiap informasi yang dibagikan, serta menunjukkan adanya 

akuntabilitas dari pejabat publik  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik  dalam  

rangka  keterbukaan informasi  publik, supremasi  hukum  melalui  informasi  yang  dibagian  

terlihat  pada beberapa postingan beliau yang menunjukkan  indikator kepastian  dan  

penegakan  hukum,  serta  adanya  pemahaman  mengenai pentingnya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan. 

 

B.2.  Publikasi Pembangunan  

Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  periode  1  November  2015  -28 Februari 2016 

terhadap akun  twitter  @ganjarpranowo milik pejabat publik Gubernur Jawa Tengah Ganjar  

Pranowo  dapat  dilihat  pada  tabel  5  yang  menunjukkan  isi  pesan  atau  tweet yang  

dibuat  melalui  pemanfaatan content twitter  dalam  membagikan  informasi seputar  

publikasi  pembangunan kepadamasyarakat melalui akun media sosial twitternya dengan 

menggunakan akun  twitter  @ganjarpranowo yang dikelola secara pribadi. Dalam  

memanfaatkan  content  yang  terdapat  pada  twitter  Ganjar Pranowo memanfaatkan 2 

content yaitu tweetposting dan replay  dengan komposisi penggunaannya lebih banyak 

memanfaatkan content replaydibandingkan  tweetposting, serta dalam menggunakan content 

yang terdapat pada  twitter  belum maksimal hal ini terlihat berdasarkan tabel 2 diatas 

menunjukkan masih ada  content  yang terdapat pada twitter yang tidak dimanfaatkan 

contohnya retweet dan mentions. 

Berdasarkan  tabel 2 diatas terlihat bahwa Ganjar  Pranowo memanfaatkan  akun  

twitter  nya  tidak  hanya  sekedar  membagikan  informasi tetapi juga untuk berinteraksi 
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dengan followers nyamelalui akun @ganjar pranowo, melalui akunnya Ganjar  Pranowo  

banyak  membagikan  informasi tentang publikasi pembangunan dalam kinerjanya sebagai 

pejabat publik. Publikasi pembangunan yang dibagikan  berisi  informasi  tentang 

pembangunan  yang  sudah  tercapai, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di 

daerahnya yang dibagikannya melalui media sosial twitter miliknya. 

Berdasarkan  informasi  yang  dibagikan  dengan  konten  publikasi  pembangunan, 

dengan memanfaatkan media sosial twitter yangterdapat content twitter yang dibagikan 

memperlihatkan bahwa adanya prinsip utama  good governance  yang telah diterapkan yaitu 

adanya keterbukaan dan tranparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, dilihat  berdasarkan  

prinsip  utama  good  governance  yang  telah  diterapkan  dengan memanfaatkan penggunaan 

media sosial twitter dalam membagikan informasi publik, dengan  membagikan  informasi  

kepada  publik  melalui  media  sosial  twitter menunjukkan  indikator  keterbukaan  dan  

transparansi  dilihat  dari  tabel 2 diatas informasi  yang  dibagikan  melalui  penggunaan  

media  sosial  twitter  menunjukan tersedianya informasi, adanya akses pada informasi yang 

mudah dijangkau dan bebas diperoleh.Selain itu pemanfaatan content pada  twitter  yang  

memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  dengan  memanfaatkan content  retweet  dan  like  

pada setiap informasi yang dibagikan,  serta menunjukkan adanya akuntabilitas dari pejabat 

publik dalam memberikan informasi kepada publik. 

 

B.3.  Publikasi Kegiatan  

Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  periode  1  November  2015  -28 Februari 2016 

terhadap akun  twitter  @ganjarpranowo milik pejabat publik Gubernur Jawa Tengah Ganjar  

Pranowo  dapat  dilihat  pada  tabel  2  yang  menunjukkan  isi  pesan atau tweet yang dibuat 

melalui  pemanfaatan content twitter dalam membagikan informasi dengan konten publikasi 

kegiatannya kepada masyarakat melalui akun media sosial twitternya  dengan menggunakan 

akun  twitter  @ganjarpranowo yang dikelola secara pribadi.  Dalam  memanfaatkan  content  

yang  terdapat  pada  twitter  Ganjar  Pranowo memanfaatkan  3  content  yaitu  tweet,  replay  

dan  mentions  dengan  komposisi penggunaannya lebih banyak memanfaatkan  content tweet  

dan replay  dibandingkan content mentions berdasarkan tabel 2 terlihat dominan membagikan 

informasi dengan menggunakan content tweetpostingdanreplay,  serta  dalam menggunakan  

content yang  terdapat  pada  twitter belum maksimal,content yang terdapat pada twitter yang 

tidak dimanfaatkan salah 1 nya content retweet.  
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Dari hasil penelitian berdasarkan tabel 2 diatas terlihat bahwa Ganjar Pranowo 

memanfaatkan  akun twitter nya tidak  hanya  sekedar  membagikan  informasi  tetapi juga 

untuk berinteraksi dengan pengguna twitter lainnya melalui replay dan mentions yang 

terdapat pada twitter  melalui akun @ganjar pranowo. Melalui akun twitter, Ganjar  Pranowo  

banyak  membagikan  informasi  tentang  publikasi kegiatan  dalam  kinerjanya  sebagai  

pejabat  publik,  dengan  memanfaatkan mediasosial twitter dengan content-content twitter 

yang dibagikan memperlihatkan bahwa adanya  prinsip  utama  good  governance  yang  telah  

diterapkan  yaitu adanya keterbukaan dan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, dilihat  

berdasarkan prinsip utama  good  governance  yang  telah  diterapkan  dengan  memanfaatkan 

penggunaan media sosial  twitter  dalam  membagikan informasi publik, dengan membagikan  

informasi kepada publik  melalui  media  sosial  twitter  menunjukkan indikator  keterbukaan  

dan  transparansi.Pemanfaatan content pada twitter yang  memungkinkan masyarakat  

berpartisipasi  dengan  memanfaatkan  retweet  dan  like  yang  terdapat pada informasi yang 

dibagikan, serta menunjukkan adanya akuntabilitas dari pejabat publik dalam memberikan 

informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi publik. 

 

C. Analisis Komparasi Penggunaan Akun Twitter Oleh Gubernur Lampung dan 

Gubernur Jawa Tengah. 

Dari kedua identifikasi tersebut maka selanjutnya dapat dianalisis secara menyeluruh 

tentang kecenderungan penggunaan akun media sosial oleh kedua pejabat publik tersebut. 

Sebelumnya, data dari kedua pihak tersebut ditampilkan pada tabel 3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                               

                      Sumber: Analisis Peneliti, 2016. 

 

Gambar 3. Komparasi Persentase Pemanfaatan Akun Twitter Oleh Gubernur Lampung dan 

Gubernur Jawa Tengah Periode November 2015-Februari 2016. 
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Dari gambar 3 tersebut terlihat jika akun media sosial twitter milik Gubernur Jawa 

Tengah lebih merata dalam penggunaan content yang terdapat pada twitter tersebut. Secara 

lebih detail lagi terlihat jika Gubernur Jawa Tengah lebih dominan melakukan tweetposting 

terhadap ketiga jenis informasi dan kemudian diikuti dengan penggunaan replay diurutan 

kedua. Hal ini menunjukkan bahwa beliau lebih aktif dan interaktif dengan masyarakat 

pengguna media sosial lainnya, dengan demikian menunjukkan bahwa beliau lebih memiliki 

inisiatif untuk menyampaikan informasi secara luas dan langsung serta membalas komentar 

dan tanggapan masyarakat secara langsung. Akun twitter Ganjar Pranowo tersebut nampak 

dikelola secara pribadi tanpa dibantu oleh pihak lain. Sehingga dalam membagikan informasi  

kepada  publik beliau menulis serta mengelola akunnya secara pribadi di akun twitter nya 

dengan  memanfaatkan tweetposting, retweet, replay serta mentions. 

Hal yang berbeda terlihat pada akun media sosial twitter milik Gubernur Lampung, dari 

tabel 3 terlihat jika beliau lebih dominan melakukan retweet dan tweetposting. Hal ini 

menunjukkan jika beliau lebih berinisiatif meneruskan informasi yang disediakan pihak lain 

dan kemudian menampilkan kembali informasi tersebut secara langsung. Rendahnya jumlah 

replay yang dilakukan oleh akun tersebut menunjukkan jika belum terciptanya interaksi 

antara beliau dan masyarakat yang langsung dan intens. Hal ini sekaligus mempertegas jika 

akun beliau tersebut dikelola oleh suatu tim atau ajudan pribadinya.   

Namun dari kedua akun tersebut dapat dikatakan jika penggunaan content yang terdapat  

pada  twitter  belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih belum seimbang, pada setiap 

konten informasi publik, publikasi pembangunan dan publikasi  kegiatan  tidak  semua  

content  twitter  dimanfaatkan  secara  maksimal.Pemanfaatan  media  sosial  twitter  dalam  

membagikan informasi kepada publik memperlihatkan adanya prinsip good  governance  

yang diterapkan yaitu keterbukaan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas  serta supremasi 

hukum, dilihat berdasarkan prinsip utama good  governance yang  telah  diterapkan dengan 

memanfaatkan penggunaan media sosial twitter dalam membagikan informasi publik. 

 

C.1. Pengelolaan FeedbackMasyarakat Pada Akun Gubernur Lampung dan Gubernur  

Jawa  Tengah. 

Pada bagian ini, penulismemaparkan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian pada 

adanya feedback (respon) dari pengguna twitter: kritik; saran; informasi pengaduan. Hasil 

analisis peneliti pada akun twitter akun Gubernur Lampung dan Gubernur  JawaTengah pada 

rentang waktu 1 November 2015- 28 Februari 2016 tersebut dapat dicermati dibawah ini: 
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C.1.1. Pengelolaan FeedbackMasyarakat Pada Akun Gubernur Lampung. 

 

Berikut adalah hasil analisis terhadap bentuk bentuk konten twitter yang tercakup 

kedalam pengelolaan feed back oleh akun twitter Gubernur Lampung. Hasil identifikasi 

tersebut bisa dilihat dari tabel 4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Identifikasi Jenis Konten Twitter Dalam Pengelolaan Feed Back  

Oleh Akun Gubernur Lampung. 

No 

Jenis Konten 

Tweet 

M. Ridho Ficardo 

Jmlh Tweet % Total Posting % Retweet % Replay % 

1 Kritik 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Saran 3 60 0 0 0 0 3 100 

3 Pengaduan 2 40 0 0 0 0 2 100 

    5 

                  Sumber: Analisis Peneliti, 2016 
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C.1.1.a.  Kritik 

Hasil dokumentasi peneliti selama periode 1 November 2015-  28 Februari 2016, 

pada akun  twitter  M. Ridho ficardo, tidak ada hasil  tweet  yang berisi kritik dari  

followers pada timeline twitter M. Ridho ficardo. 

 

C.1.1.b.  Saran 

Pada tabel 4 diatas adalah feedback saran yang diberikan masyarakat melalui  

twitter  terhadap  kinerja  pejabat  publik  melalui  dunia  maya. Penggunaan media  

sosial  twitter  dalam  membagikan informasi publik dapat memicu feedbackdari 

masyarakat  yang  menjadi followers akun twitter pejabat publik  hal  ini  terlihat pada  

tabel  10  diatas  terdapat 3 saran  yang  ditujukan  kepada akun  twitter@mridhoficardo.  

Feedback yang diberikan  masyarakat  dapat  dipicu  dari  keadaan sebenarnya ataupun 

dari informasi  yang dibagikan oleh pejabat publik, berdasarkan tweet  dari  followers  

@mridhoficardo  dengan  memanfaatkan  contenttwitterreplaymemungkinkan adanya 

interaksi antara masyarakat sebagai  followers  dengan pejabat publik. Dalam 

pemanfaatan media sosial twitter  melalui content-contenttwitter  dalam membagikan  

informasi  kepada  publik  memberikan  ruang  untuk  mewujudkan  good governance 

yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

 

C.1.1.c  Informasi Pengaduan 

Hasil dokumentasi peneliti selama periode 1 November 2015-  28 Februari 2016, 

pada akun twitter  M. Ridho ficardo, hanya ada 2 tweet  yang berisi informasi 

pengaduan pada timeline twitter M. Ridho ficardo. Secara keseluruhan dapat dikatakan 

pengelolaan feedback dari masyarakat terhadap penggunaan media sosial twitter dilihat 

dari  kritik,  saran  dan informasi pengaduan terhadap akun  twitter  @mridhoficardo 

sangat minim feedback yang  diberikan  masyarakat  hal  ini  terlihat dari 3 bentuk  feed  

back  yang  digunakan yaitu kritik, saran dan informasi pengaduan hanya terdapat 3 

informasi  feedback dari masyarakat yang masuk dalam bentuk saran dan 2 merupakan 

pengaduan. 

 

C.1.2.Pengelolaan Feed Back Masyarakat Pada Akun Gubernur Jawa Tengah. 
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Berikut adalah hasil analisis terhadap bentuk bentuk konten twitter yang tercakup 

kedalam pengelolaan feed back oleh akun twitter Gubernur Jawa Tengah. Hasil 

identifikasi tersebut bisa dilihat dari tabel 5 sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Identifikasi Jenis Konten Twitter Dalam Pengelolaan Feed Back 

Oleh Akun Gubernur Jawa Tengah. 

No Jenis Konten Tweet 

Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) 

Jmlh Tweet % Posting % Retweet % Replay % 

1 Kritik 4 8 0 0 0 0 4 100 

2 Saran 18 37 0 0 4 22 14 78 

3 Pengaduan 26 54 0 0 13 50 13 50 

    48               

            Sumber: Analisis Peneliti, 2016 

 

C.1.2.a.  Kritik 

 Hasil penelitian terhadap akun  twitter  milik pejabat publik Ganjar Pranowo 

dengan akun  twitter  miliknya  @ganjarpranowo salah satunya adalah content kritik 

yang diberikan  masyarakat  melalui  twitter. Penggunaan  media sosial twitter dalam 

membagikan  informasi  publik dapat memicu feedback dari masyarakat  pengguna 

media  sosial  twitter,  berdasarkan  tabel  5  diatas  akun  twitter  @ganjarpranowo 

terdapat 4 informasi yang berisi feed back kritik yang diberikan masyarakat kepada 

pejabat  publik melalui twitter menunjukkan bahwa  masyarakat memberikan respon 

dengan memberikan feedback kritik langsung kepada  pejabat publik tanpa 

harusbertemu langsung  dengan memanfaatkan contentmentions  oleh  masyarakat 

(followers)  terhadap  akun  @ganjarpranowo  dan  akan  direspon  ulang  dengan 

contenttwitterreplay. Pemanfaatan media sosial  twitter  melalui contenttwitterdalam 

membagikan informasi kepada publik memberikan ruang untuk mewujudkan good 

governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

 

C.1.2.b.  Saran 

Hasil  penelitian  terhadap  akun  twitter  milik  pejabat  publik  @ganjarpranowo  

dilihat dari tabel 5 diatas  ada 18 saran yang masuk. Contenttwitter  yang digunakan 

adalah  replay  dan  retweet untuk merespon saran yang diberikan masyarakat tersebut. 
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Penggunaan media sosial  twitter  dalam membagikan informasi publik dapat memicu 

feedback dari  masyarakat  yang  menjadi followers, saran yang diberikan kepada 

pejabat publik melalui  twitter  menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon 

dengan memberikan feedback saran langsung  kepada  pejabat  publik  tanpa harus  

bertemu  langsung.   

Respon  dari  saran  yang  diberikan  masyarakat  dengan memanfaatkan 

contenttwittermentions  dan  replay,  tidak  hanya  berinteraksi  dengan masyarakatnya, 

maupun yang hanya pengguna media sosial twittertetapi  juga  dapat  langsung  

terhubung  dengan  jajaran  kerjanya  melalui contentmentions.  Pemanfaatan  media  

sosial  twitter  melalui  contenttwitterdalam  membagikan  informasi  kepada  publik  

memberikan  ruang  untuk  adanya feedback  dari  masyarakat  yang  dapat  

mewujudkan  good  governance  yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

 

 

C.1.2.c.  Informasi Pengaduan 

Berdasarkan hasil penelitian konten informasi pengaduan yang diberikan 

masyarakat melalui  twitter kepada Ganjar Pranowo ada 26. Penggunaan media sosial  

twitter  dalam membagikan informasi publik dapat memicu feedback  dari masyarakat 

yang menjadi followers  maupun  bukan  yang  hanya  pengguna  media  sosial  twitter. 

Penggunaan media sosial  twitter  selain dapat melihat respon masyarakat dalam bentuk 

saran dan kritik twitter dapat dijadikan wadah pengaduan masyarakat langsung kepada 

pejabat publik tanpa harus bertatap muka secara langsung sehingga dapat efektif dan 

efisien dalam  menjalankan  tugas.   

Dengan  aktifnya  akun  twitter  @ganjarpranowo  memicu masyarakat  untuk  

aktif  juga  memberikan  informasi  pengaduan  melalui  dunia  maya tanpa  harus  

bertemu  langsung  dengan  sang  pejabat  publik  terlihat  dari  tabel  5 informasi  

pengaduan  disampaikan  melalui  twitter  dengan  memanfaatkan 

contenttwittermentions  dan  replay.  Pemanfaatan  media  sosial  twitter  pada  tabel 5 

diatas  melalui  content-contenttwitter dalam  membagikan  informasi  kepada  publik 

memberikan ruang untuk adanya  feedback  dari masyarakat dapat mewujudkan good 

governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, dan supremasi hukum. 
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Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti selama periode 1 November 2015- 28 

Februari 2016,  pada  akun  twitter  Ganjar  Pranowo  dengan  bentuk  bentuk  feed  

back  dari masyarakat  terhadap  penggunaan  media  sosial  twitter  dilihat  dari  kritik,  

saran  dan informasi pengaduan terhadap akun  twitter  @ganjarpranowo cukup 

beragam hal ini terlihat  dari  3  bentuk  feed  back  yang  digunakan  yaitu  kritik,  saran  

dan  informasi pengaduan  terdapat  informasi  yang  berbeda  dari  setiap  masyarakat  

yang  ditujukan kepada akun  twitter@ganjarpranowo.  Feedback  yang diberikan 

masyarakat kepada pejabat  publik  melalui  twitter  menunjukkan  bahwa  masyarakat  

memberikan  respon dengan memberikan  feedback  dengan bentuk  kritik, saran dan 

informasi pengaduan langsung kepada pejabat publik tanpa harus bertemu langsung.  

 

C. Analisis Komparasi Pengelolaan Feedback Akun Twitter Gubernur Lampung 

dan Gubernur Jawa Tengah 

Dari kedua identifikasi tersebut maka selanjutnya dapat di analisis secara 

menyeluruh tentang kecenderungan pengelolaan feed back akun media sosial kedua 

pejabat publik tersebut. Sebelumnya, data dari kedua pihak tersebut ditampilkan pada 

tabel 6 berikut ini: 

 

Tabel 6. Komparasi Persentase Pengelolaan FeedbackTwitter Oleh Gubernur 

Lampung dan Gubernur Jawa Tengah Periode November 2015-Februari 2016. 
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               Sumber: Analisis Penulis, 2016 

 

Dari tabel 6 tersebut terlihat jika akun twitter Gubernur Lampung secara 

menyeluruh merespon pengaduan dan saran yang masuk dengan menggunakan content 

replay dan tidak menggunakan content lainnya. Hal yang berbeda nampak pada akun 

twitter Gubernur Jawa Tengah yang mencakup ketiga jenis feedback dan merespon 

dengan menggunkan replay dan retweet secara proporsional. Hal ini menunjukkan jika 

akun beliau lebih aktif dan mampu merespon keseluruhan masukan berupa kritik, saran 

dan pengaduan. Kemampun untuk merespon masukan dari masyarakat ini menunjukkan 

sikap responsivitas dan keterbukaan dari pejabat publik yang menandai pelaksanaan 

good governance secara melekat. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

1. Lingkup pemanfaatan media sosial twitteroleh pejabat publik yang menjabat 

sebagai Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Bandung 

dalam penelitian ini telah menuju pada terlaksananya good governance dengan 

konten: informasi publik, publikasi pembangunan dan publikasi kegiatan. 

a. M. Ridho Ficardo  

Pemanfaatan twittertidak aktif secara pribadi, dengan dibantu oleh tim 

justru tidak membuat lebih aktif dalam menggunakan twitterjustru 

kebalikkannya dan penggunaan media sosial twitteroleh M. Ridho Ficardo 

yang dibantu tim belum baik dan belum digunakan secara maksimal karena 

tidak semua content twitteryang dapat membantu membagikan informasi 

digunakan dan pemanfaatan content twitternya belum seimbang karena 

didominasi penggunaan content retweet tetapi dalam penerapan good 

governance sudah diterapkan dengan cukup baik namun belum maksimal 

karena dalam prakteknya dari 4 prinsip utama good governance baru 3 yang 

sudah diterapkan sedangkan 1 prinsip utama good governance belum 

diterapkan. 

b. Ganjar Pranowo 

Pemanfaatan twitter aktif secara pribadi, dan penggunaan media sosial 
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twitter oleh Ganjar Pranowo sudah baik hanya saja belum digunakan secara 

maksimal karena tidak semua content twitter yang dapat membantu 

membagikan informasi digunakan dan pemanfaatan content twitter nya 

sudah baik namun belum seluruhnya seimbang karena didominasi 

penggunaan content replay tetapi dalam penerapan good governance sudah 

diterapkan dengan baik, namun belum maksimal karena dalam prakteknya 

berdasarkan 3 konten informasi baru 1 konten saja yang menerapkan seluruh 

prinsip utama good governance. 

2. Bentuk-bentuk umpan balik (feedback) yang diberikan masyarakat kepada pejabat 

publik melalui penggunaan media sosial twitteradalah adanya kritik, saran dan 

informasi pengaduan dari masyarakat. Bentuk-bentuk umpan balik terlihat dari 

sebarapa aktif pejabat menggunakan dan memanfaatkan media sosialtwitter. Jika 

penggunaan media sosial aktif maka berbanding lurus dengan feed back yang 

diberikan masyarakat. Hal ini mengarah pada penggunaan media sosial 

twitterpada akun Ganjar Pranowo yang aktif sehingga umpan balik atau respon 

yang diterima dari masyarakat banyak dan beragam berbeda pada akun 

twitterRidho Ficardo yang tidak aktif sehingga tidak memicu feed back atau 

respon dari masyarakat, hal ini menunjukkan semakin aktif pejabat memanfaatkan 

media sosial twitteruntuk membagikan informasi dan berinteraksi dengan 

masyarakat pengguna twitter lain maka semakin banyak dan beragam pula feed 

back yang diberikan masyarakat. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi modal sosial masyarakat di 

Provinsi  Lampung. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis dengan 

menggunakan data skunder dari Statistik Modal Sosial Tahun 2012.  Lokasi yang menjadi 

cakupan kajian ini adalah  Provinsi Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

rumah tangga yang menjadi sasaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  tahun 2012 di 

Provinsi Lampung. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah  statistik 

deskriptif dengan  tabel persentase tunggal.  

Hasil penelitian menunjukkan, sebagain besar komponen modal sosial masyarakat 

Provinsi Lampung dalam kondisi relatif baik, namun terdapat beberapa indikator yang perlu 

mendapat pencermatan serius. Komponen modal sosial yang perlu mendapat perhatian serius 

adalah kepercayaan kepada aparatur, kepercayaan kepada tetangga untuk menitipkan anak, 

persepsi mendapatkan kemudahan pertolongan dari orang lain, dan partisipasi dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan.  

 

Kata kunci: modal sosial, masyarakat, Provinsi Lampung 

 

PENDAHULUAN 

 

 Modal sosial sebagai teori dan pendekatan belum banyak terperhatikan, terutama 

terkait dengan pemanfaatannya untuk pembangunan.Dalam pembangunan, modal yang 

selalu menjadi bahan pertimbangan untuk formulasi dan implementasi kebijakan adalah 

modal ekonomi/finansial (economic capital) dan modal manusia (human capital), 

sementara modal sosial (social capital), hampir tidak pernah dijadikan pertimbangan 

dalam menformulasikan berbagai kebijakan dan pendekatan pembangunan. Padahal 

modal sosial memiliki kelebihan daripada modal ekonomi dan modal manusia. Menurut 

Coleman (1988,1990), modal sosial adalah produktif dan transformatif, bahkan tersebar 

lebih luas daripada modal ekonomi dan modal manusia. Karena modal sosial non-nol 

dan non-komoditas kompetitif. Modal sosial produktif karena mampu menghasilkan 

informasi, dukungan, bantuan, dan solidaritas dan membangun sistem kontrol sosial, 

sistem kepercayaan, dan sistem moral (Esser dalam Castiglione, 2007:25-26). Modal 

sosial transformatif, karena sifatnya yang memfasilitasi, modal sosial  mampu 
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mengubah modal ekonomi dan modal manusia menjadi lebih efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan.   

Konsep modal sosial sesungguhnya bukan konsep yang asing dalam sosiologi. 

Karena inti yang dikaji oleh modal sosial adalah hubungan antar individul dan antar 

kelompok, serta manfaatnya bagi individu dan kelompok yang membangun hubungan 

tersebut.  Konsep modal sosial juga bukan konsep/ide yang benar-benar baru, karena 

tidak terlepas dari teori lama, seperti gagasan pokok Durkheim tentang integrasi, 

solidaritas, anomie dan sebagainya, dan beberapa konsep terdahulu dari sosiolog 

lainnya. Modal sosial menjadi konsep yang populer saat ini, karena manfaatnya, dapat 

menjadi ‗sesuatu obat  untuk semua penyakit‘ permasalahan sosial yang terjadi dalam 

dan luar masyarakat,  modal sosial menyediakan solusi non-ekonomi untuk masalah 

sosial (Portes, 1998). 

Coleman(1988: S98) melihat modal sosialsebagai fiturpositifberasal 

dariinteraksi antaradan di antaraaktor-aktor. Oleh karena itu, bagi Coleman, cara 

terbaikuntuk memahamimodal sosial adalah dengan melihatfungsinya, yaitu,sebagai 

sumber daya yangindividu dapatmemanfaatkan dalamhubungan mereka denganlain. 

Modal sosial, menurut Coleman, mempresentasikan sumber daya karena hal ini 

melibatkan harapan akan resiprositas, dan melampaui individu manapun sehingga 

melibatkan jaringan yang lebih luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingginya 

tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Intinya, bagi Coleman (Field, 2011:35), 

konsep modal sosial adalah sarana untuk menjelaskan bagaimana orang bekerjasama.  

Selanjutnya, menurut Putnam (dalam Field, 2011: 51-52), modal sosial dapat 

dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:  modal sosial yang menjembatani (atau inklusif) dan 

mengikat (atau eksklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas 

ekslusif dan mempertahankan homogenitas; modal sosial yang menjembatani cenderung 

menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut 

membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda. Modal sosial yang mengikat adalah 

sesuatu yang baik untuk menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas, 

sambil pada saat yang sama menjadi semacam perekat terkuat dalam memelihara 

kesetiaan yang kuat dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. 

Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan penduduk  terpadat kedua di Pulau 

Sumatera, tentunya menghadapi beragam permasalahan sosial, dari kemiskinan hingga 
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konflik sosial. Sebagaimana diketahui, hasil survei BPS tentang modal sosial, indeks 

modal sosial Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 60,94 pada tahun 2009, 

menjadi 57,81 pada tahun 2012 (BPS, 2012). Penurunan modal sosial, selayaknya 

mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama pelaksana pembangunan. 

Penurunan modal sosial diidentifikasi sebagai penyebab erosi demokrasi budaya sipil, 

keterlibatan sipil dan peningkatan sikap apatis sipil (Ostrom dalam D‘Agostino, 2010). 

Modal sosial yang sering didefinisikan sebagai sumberdaya yang melekat pada 

hubungan sosial, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Bahkan modal 

sosial dapat menjadi energi positif yang dahsyat bagi pembangunan (Hasbullah, 2006).  

Hasil pengukuran indikator modal sosial dapat menjadi data dan informasi yang bisa 

dimanfaatkan sebagai salah satu input/bahan pertimbangan dalam penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis dengan 

menggunakan data skunder dari Statistik Modal Sosial tahun 2012. Statistik Modal 

Sosial adalah hasil  Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Modul Sosial Budaya dan 

Pendidikan tahun 2012 (Susenas MSBP 2012). Lokasi yang menjadi cakupan kajian ini 

adalah  Provinsi Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga 

yang menjadi sasaran Susenas 2012 di Provinsi Lampung. Responden terkait keterangan 

modal sosial adalah salah satu anggota rumah tangga yang telah berumur 17 tahun ke 

atas pada setiap rumah tangga sampel terpilih (BPS, 2012). Sementara itu, teknik 

analisa data yang digunakan adalah  statistik deskriptif dengan  tabel persentase tunggal. 

Data modal sosial yang disajikan dalam buku Statistik Modal Sosial meliputi 

dua jenis data, yaitu data dimensi modal sosial dan data indeks modal sosial. Untuk 

kepentingan analisis, data skunder yang digunakan dalam kajian ini adalah data dari 

indeks modal sosial. Dengan demikian penyajian data yang dilakukan adalah dengan 

menyajikan data dari berbagai komponen/faktor pembentuk indeks modal sosial, antara 

lain:  
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Tabel 1. Daftar Nama Variabel dan Komponen Indeks Modal Sosial 

No Nama Variabel Nama Komponen  

1. Sikap percaya kepada aparatur desa/kelurahan Sikap percaya kepada tokoh  

2. Sikap percaya kepada tokoh masyarakat 

3. Sikap percaya kepada tokoh Agama 

4. Sikap percaya untuk menitipkan rumah Sikap percaya kepada tetangga 

5. Sikap percaya untuk menitipkan anak (1-12 

tahun) 

6. Tanggapan terhadap kegiatan suku bangsa lain Toleransi 

7. Tanggapan terhadap kegiatan agama lain 

8. Kesiapan membantu orang lain yang 

membutuhkan pertolongan 

Resiprositas 

9. Persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan 

dari tetangga, 

10. Partisipasi untuk membantu warga terkena 

musibah 

Aksi Bersama 

11. Partisipasi dalam kegiatan kepentingan umum  

12. Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan  

13. Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan  

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berikut komponen indeks modal sosial yang dianalisis berturut-turut, antara lain: (1) 

Sikap percaya kepada tokoh dan tetangga; (2) Toleransi; (3) Resiprositas; (4) Aksi 

Bersama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

Sikap Percaya Kepada Tokoh dan Tetangga 

Sikap percaya dalam modal sosial terkait dengan dimensi trust (kepercayaan). 

Trust adalah pengharapan yang muncul dari sebuah komunitas yang berperilaku norma, 

jujur, kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan 

anggota lain dari komunitas itu (Fukuyama, 2007: 37). Terkait dengan kepercayaan, 

Fukuyama (Field, 2011: 102) memberikan pandangan lebih jauh, mendefinisikan 

kepercayaan itu sendiri sebagai unsur dasar modal  sosial. Modal  sosial adalah 

kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi di tengah-tengah masyarakat atau 

bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Fokus teori Fukuyama adalah menjelaskan 

mengapa beberapa negara secara ekonomis bisa lebih berhasil daripada negara lain. 

Atau dapat dipersempit, mengapa suatumasyarakat lebih berhasil dalam menggali dan 
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mendapatkan nilai-nilai keunggulannya dibanding masyarakat lain dan bagaimana 

dinamika kerjasama yang ada pada masyarakat.  

Sikap percaya mengacu pada kepercayaan pada keandalan seseorang atau 

sebuah sistem. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa orang atau organisasi akan 

bertindak dengan cara yang diharapkan atau dijanjikan dan akan memperhitungkan 

kepentingan orang lain. Kepercayaan melibatkan kejujuran, akuntabilitas, perdagangan 

yang adil dan tingkat kompetensi (Australian Bureau of Statistics, 2004). Kepercayaan 

kepada tokoh adalah salah satu jenis kepercayaan, termasuk dalam jenis kepercayaan 

kelembagaan sering juga disebut sebagai kepercayaan politik, sedangkan secara 

sosiologi menjadi bagian dari sistem kepercayaan (Khodyakov, 2007: 123). 

Pada tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap tokoh masih 

relatif tinggi, persentase di atas 80 persen untuk di daerah perkotaan, dan di atas 90 

persen untuk wilayah pedesaan. Dari ketiga jenis tokoh yang disurvei, kepercayaan 

terbesar diberikan kepada tokoh agama, mencapai 91,45 persen untuk masyarakat di  

wilayah kota dan 97, 14 persen di wilayah pedesaan, serta mencapai 95,78 persen untuk 

wilayah kota dan desa. Kepercayaan terhadap aparatur desa/kelurahan berada pada 

rangking ketiga, setelah kepercayaan kepada tokoh masyarakat. Namun demikian, besar 

persentase masih di atas 80 persen, kemudian tokoh masyarakat sebesar 87,82 persen 

dan kepada aparatur desa/kelurahan mencapai 80,64 persen. Sementara itu, apabila 

dilihat berdasarkan wilayah, maka terlihat bahwa masyarakat pedesaan relatif lebih 

banyak yang percaya kepada tokoh, dibanding dengan masyarakat di perkotaan.  

  

Tabel 2. Kepercayaan terhadap Aparat Desa/kelurahan, Tokoh Masyarakat dan  

Tokoh Agama, 2012 

 

Jenis Kepercayaan 

Kota Desa Kota+Desa 

Tdk 

Percaya Percaya 

Tdk 

Percaya Percaya 

Tdk 

Percaya Percaya 

Aparatur 

Desa/Kelurahan 19,36 80,64 6,7 93,23 9,81 90,18 

Tokoh Masyarakat 12,18 87,82 5,22 94,79 6,89 92,82 

Tokoh Agama 8,56 91,45 2,86 97,14 4,23 95,78 

Sumber: Lampiran 1-4.2,  Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 

 

 Kepercayaan terhadap tokoh yang relatif masih tinggi, mengindikasikan 

tingginya kepercayaan politik dalam masyarakat. Kondisi demikian memberikan 
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peluang bagi tokoh  untuk menjalankan roda kepemimpinan dengan ‗sedikit‘ masalah, 

karena kepercayaan tinggi biasanya diiringi oleh kepatuhan. Yang kemudian menjadi 

persoalan adalah bisakah tokoh-tokoh masih dipercaya bisa bertanggungjawab 

membawa perubahan masyarakat yang dipimpinnya ke arah lebih baik. 

Pada tabel 3 menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap tetangga. Kepercayaan 

untuk menitipkan rumah kepada tetangga, masih menunjukkan persentase yang relatif 

tinggi di atas 80 persen untuk masyarakat perkotaan dan di atas 90 persen untuk 

masyarakat pedesaan. Sedangan kepercayaan untuk menitipkan anak, cenderung lebih 

rendah, pada masyarakat pedesaan sekitar 74,06 persen dan 54,13 persen untuk 

masyarakat perkotaan.  Apabila dilihat menurut wilayah, masyarakat pedesaan 

cenderung lebih percaya kepada tetangga, terbukti dari persentase yang dicapai, 

persentase untuk menitipkan rumah maupun persentase menitipkan anak, relatif lebih 

tinggi daripada besar persentase masyarakat perkotaan.  

 

Tabel 3. Kepercayaan terhadap Tetangga, 2012 

 

Jenis 

Kepercayaan 

Kota Desa Kota+Desa 

Tdk 

Percaya Percaya 

Tdk 

Percaya Percaya 

Tdk 

Percaya Percaya 

Menitipkan rumah 18,49 81,51 7,6 92,4 10,21 89,79 

Menitipkan anak 

(1-12 tahun) 45,87 54,13 43,94 74,06 30,72 69,27 

Sumber: Lampiran 5-6.2,  Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 di atas, hal perlu menjadi perhatian 

lebih lanjut adalah pertama, data pada tabel 2 yang menunjukkan hampir mendekati 20 

persen ketidakpercayaan terhadap aparatur desa/kelurahan di wilayah perkotaan. Kedua, 

ketidakpercayaan terhadap tetangga untuk menitipkan anak baik di wilayah pedesaan 

maupun perkotaan berada di atas 40 persen. Tingginya tingkat ketidakpercayaan 

tersebut kemungkinan terjadi terkait dengan perubahan sistem interaksi yang 

berkembang dalam masyarakat. Carlo dan Widmer  (2009) menulis, aspek kepercayaan 

tumbuh dari proses interaksi dalam masyarakat (ada praktik, kebiasaan). Orang percaya 

orang lain, karena adanya interaksi dan perasaan loyalitas positif dan timbal balik yang 

telah dikembangkan sepanjang hidup mereka. Namun yang perlu menjadi kajian lebih 

lanjut adalah efek dari ketidakpercayaan adalah sulitnya dibangun sikap kerjasama.  

Meningkatnya persentase ketidakpercayaan, memberikan indikasi sulitnya terbangun 
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sistem kontrol yang kuat dan sistem kepercayaan dalam masyarakat. Sulit menjalankan 

kebijakan/program/kegiatan yang perlu melibatkan seluruh komunitas. Salah satu 

contohnya, implementasi UU Perlindungan Anak, dimana perlindungan anak bukan 

hanya tanggung jawab orangtua dan keluarga, namun juga merupakan tanggung jawab 

masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak berbasis komunitas sangat sulit 

diwujudkan, apabila tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap tetangga saangat 

besar. 

 

Toleransi 

Toleransi merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang dipahami sebagai 

sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat. 

Toleransi adalah bagian dari perwujudan sistem moralitas, yang dibentuk dalam jangka 

waktu yang panjang. Toleransi atau menghargai orang lain merupakan salah satu 

kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup 

bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu 

prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda, toleransi juga bukan 

berarti diam tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan 

terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan 

bertindak serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan 

yang berbeda.Toleransiantar anggota masyarakat dapat menjamin hak setiap individu 

untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak 

melanggar nilai-nilai yang berlaku dikomunitas dan hak-hak orang lain.Toleransi dalam 

kehidupan masyarakat dapat terlihat dari sikap/perilaku terhadap kegiatan di lingkungan 

tempat tinggal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang berbeda suku bangsa 

maupun berbeda agama (BPS, 2012).  

 

Tabel 4. Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 

 

Jenis Tanggapan 

Kota Desa Kota+Desa 

Krg 

senang Senang 

Krg 

senang Senang 

Krg 

senang Senang 

Kegiatan suku 

bangsa lain 17,53 82,48 10,87 89,12 11,48 87,52 

Kegiatan agama lain 16,32  83,68  18,13  81,88  17,69  83,31  

Sumber: Lampiran 7-8.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 
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Hasil survei (tabel 4) menunjukkan bahwa sikap toleransi masyarakat Lampung 

masih relatif tinggi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

persentase tanggapan senang terhadap kegiatan suku bangsa lain dan agama lain masih 

di atas 80 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut wilayah dan jenis kegiatan, 

menunjukkan,  toleransi terhadap kegiatan suku bangsa lain, persentase tanggapan 

senang lebih tinggi pada masyarakat pedesaan dibanding masyarakat perkotaan. 

Sedangkan terkait dengan toleransi terhadap kegiatan agama lain, persentase tanggapan 

yang senang relatif lebih kecil pada masyarakat pedesaan dibanding dengan masyarakat 

perkotaan. Kondisi demikian terjadi kemungkinan besar terkait dengan kondisi 

homogen agama yang dianut dalam masyarakat pedesaan, sehingga tidak terbiasa 

menghadapi perbedaan kegiatan.  

 

Resiprositas 

Konsep hubungan sosial dalam modal sosial diwujudkan dalam keterhubungan, 

kepercayaan, dan pertukaran (Daly dan Silver, 2008: 543). Resiprositas adalah istilah 

lain dari hubungan pertukaran yang terjalin antar anggora masyarakat. Secara lebih 

jelas, Jary & Jary (2000) memberikan batasan, resiprositas adalah hubunganantara dua 

pihak atau hal-hal di manaada tindakan/aksi bersama, memberi danmenerima 

(Australian Bureau of Statistics,2004). Setiap pemberian  mengandungpermintaan untuk 

mengembalikan apa yang telah diterima, dan karena itu menuntut balasan.Timbal balik 

dapat didefinisikan dalam arti Maussian (1967) dapat digambarkan sebagai proses sosial 

yang dinamis, orang memberi, menerima, dan mengembalikan. Ini adalah kekuatan dan 

manfaat pemberian, setelah diterima dari yang lain menyiratkan komitmen yang ketat 

untuk memberikan kembali, untuk mengembalikan  apa yang telah diterima (Torche, 

2011: 183). Dengan demikian dalam resiprositas, hubungan pertukaran yang terjadi 

melampaui pertukaran ekonomi.  

Terdapat dua indikator yang digunakan oleh BPS untuk mengukur tingkat 

resiprositas masyarakat Lampung, yaitu kesiapan membantu orang lain yang 

membutuhkan pertolongan dan persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari 

tetangga. Pada tabel 5, menunjukkan, kesiapan masyarakat untuk membantu orang lain 

yang membutuhkan pertolongan relatif masih cukup tinggi, persentase di atas 80 persen. 

Apabila menurut  wilayah,  masyarakat pedesaan dan perkotaan di Provinsi Lampung 

memiliki persentase kesiapan yang relatif seimbang. Menariknya, kondisi kesiapan 
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masyarakat Provinsi Lampung di atas sedikit dari presentase masyarakat Indonesia 

secara umum.  

 

Tabel 5. Kesiapan Membantu Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan, 2012 

Tingkat 

Kesiapan  

Kota Desa Kota+Desa 

Lampung Indonesia Lampung Indonesia Lampung Indonesia 

Tidak siap 10,46 12,18 10,65 11,98 10,61 12,14 

Siap 89,54 87,61 89,31 88,02 89,40 87,86 

Sumber: Lampiran 9, 9.1, 9.2,  Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 

 

 Indikator lainnya dari resiprositas, yaitu persepsi kemudahan mendapatkan 

pertolongan dari orang lain. Secara umum, terdapat 66, 15 persen rumah tangga yang 

menyatakan mudah untuk mendapatkan pertolongan dari tetangga, dan sisanya, 33,85 

persen, memberikan   persepsi sulit untuk mendapatkan pertolongan dari tetangga. 

Apabila dilihat menurut wilayah, masyarakat yang mempersepsi sulit  mendapatkan 

pertolongan dari tetangga, persentase masyarakat perkotaan  lebih tinggi dibanding 

masyarakat pedesaan. Dan sebaliknya, masyarakat pedesaan cenderung mempersepsi 

mudah mendapatkan pertolongan dari tetangga mencapai 68,33 persen, lebih tinggi dari 

masyarakat perkotaan. Hal ini terkait dengan pola interaksi yang terjalin dalam 

masyarakat pedesaan yang masih cenderung  melestarikan ciri-ciri masyarakat  

gemeinchaft, tanpa pamrih, face to face, dan gotong royong. 

 

Tabel 6. Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dari Tetangga, 2012 

Tingkat 

Kemudahan  

Kota Desa Kota+Desa 

Lampung Indonesia Lampung Indonesia Lampung Indonesia 

Sulit 40,77 39,55 31,66 34,36 33,85 36,92 

Mudah 59,22 60,46 68, 33 65,64 66,15 63,07 

Sumber: Lampiran 10, 10.1, 10.2,  Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 

 

Data pada tabel 6,  menunjukkan kondisi yang relatif berbeda dengan indikator  

pertama, kesiapan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kepada orang 

lain pada tabel 5. Kondisi yang relatif yang berbeda ini yang perlu mendapat perhatian 

serius. Karena konsep dasar dalam resiprositas adalah hubungan pertukaran. Hubungan 

pertukaran yang dibangun diharapkan dalam keseimbangan, dapat memberi, dapat 

menerima, dan dapat mengembalikan. Jika kondisi yang terjadi tidak seimbang, 

kesiapan membantu tidak dibarengi dengan kemudahan mendapatkan pertolongan, 

berarti bisa jadi, komitmen resiprositas sebenarnya belum muncul. Dinamika Maussian 
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belum terjadi, orang memberi, menerima kemudian mengembalikan. Padahal 

resiprositas merupakan mekanisme yang luar biasa bila dapat menjadi 

komitmen/karakter perilaku setiap individu anggota masyarakat. Terdapat kesiapan 

untuk membantu, berjuang, dan kerjasama, sehingga modal sosial masyarakat semakin 

kuat. Namun apabila faktanya terjadi ketidakseimbangan pertukaran, maka akibatnya 

dalah modal sosial masyarakat semakin lemah..  

 

Aksi Bersama 

 

Aksi bersama mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok 

orang. Sejauh mana aksi bersama tersebut dapat diukur dan ini merupakan indikator 

yang mendasari kohesi sosial (BPS, 2012:27). Data aksi bersama menggambarkan 

kekuatan, kedekatan, dan keluasan hubungan antar anggota masyarakat. Aksi bersama 

merupakan sumber daya sosial yang dimiliki oleh kelompok/individu yang terlibat 

dalam rangka mencapai tujuan bersama, karena terkait dengan peran apa yang dapat 

dimainkan untuk mencapai tujuan bersama.  Inti dari aksi bersama adalah adanya 

sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, sebuah perilaku nyata dan bersama-

sama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.  

 

Tabel  7. Partisipasi dalam Kegiatan Bersama, 2012 

Jenis  Partisipasi 

Kota Desa Kota+Desa 

Jarang Sering Jarang Sering Jarang Sering 

Membantu warga terkena 

musibah 28,37 71,63 23 77 24,28 75,71 

Kepentingan umum 52,83 47,05 36,93 83,48 40,77 59,23 

Kegiatan sosial keagamaan 39,5 60,5 32,39 67,58 34,12 65,88 

Kegiatan sosial 

kemasyarakatan 63,81 31,11 65,08 34,92 64,77 35,23 

Sumber: Lampiran 11-14.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012 

 

Data pada tabel 7, menunjukkan jenis partisipasi yang memiliki tingkat 

keseringan tertinggi adalah membantu warga terkena musibah, mencapai 75,71 persen. 

Berikutnya adalah partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, sebesar 65,88 persen.  

Kondisi data apabila diperbandingkan menurut wilayah, memperlihatkan 

kecenderungan yang relatif variatif. Partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan, dalam 

kegiatan membantu warga terkena musibah dan kegaiatan sosial keagamaan, 

memberikan jawaban sering di atas 60 persen. Sementara itu,  partisipasi pada kegiatan 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

136 
 

kepentingan umum dan kegiatan sosial kemasyarakatan, responden yang menyatakan 

sering, kurang dari 50 persen.  

Kondisi di wilayah pedesaan, terdapat tiga kegiatan yang sering diikuti oleh 

warganya, yaitu: kegiatan  membantu warga terkena musibah, kegiatan kepentingan 

umum, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari tiga kegiatan tersebut, kegiatan yang 

memiliki partisipasi  tertinggi adalah kegiatan kepentingan umum, mencapai 83,48 

persen. Kondisi ini merupakan kebalikan dari masyarakat wilayah perkotaan, dimana 

partisipasi warga dalam kegiatan kepentingan umum, hanya sebesar 47,05 persen.  

Mencermati data pada tabel 7, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari 

berbagai pihak adalah pada rendahnya partisipasi warga baik di wilayah perkotaan dan 

pedesaan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemungkinan hal tersebut terjadi 

karena ketidakjelasan manfaat dari kegiatan sosial kemasyarakatan dan tumpang tindih 

dengan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Disamping itu, dalam 

kegiatan sosial keagamaan juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah 

sosial kemasyarakatan.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis komponen modal sosial di atas,dapat disimpulkan sebagi 

berikut. Pertama, komponen dari kepercayaan, meliputi kepercayaan terhadap tokoh 

dan tetangga. Terkait tingkat kepercayaan terhadap tokoh masih relatif tinggi. 

Kepercayaan tertinggi diberikan kepada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat dan 

terakhir  terhadap aparatur desa/kelurahan. Sementara itu, terkait dengan kepercayaan 

untuk menitipkan rumah kepada tetangga, masih menunjukkan persentase yang relatif 

tinggi, sedangan kepercayaan untuk menitipkan anak, cenderung lebih rendah, terutama 

untuk masyarakat perkotaan. 

Kedua, komponen dari toleransi adalah sikap terhadap kegiatan suku bangsa lain 

dan kegiatan agama lain. Sikap toleransi masyarakat Lampung terhadap kegiatan suku 

bangsa lain dan kegiatan agama lain, masih relatif tinggi, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan.   

Ketiga, komponen dari resiprositas, yaitu kesiapan masyarakat untuk membantu 

orang lain yang membutuhkan pertolongan dan persepsi kemudahan mendapatkan 

pertolongan dari orang lain. Kesiapan masyarakat untuk membantu orang lain yang 
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membutuhkan pertolongan relatif cukup tinggi, sementara  persepsi kemudahan 

mendapatkan pertolongan dari orang lain, menunjukkan persentase yang lebih rendah, 

bahkan terdapat 33,85 persen, memberikan   persepsi sulit untuk mendapatkan 

pertolongan dari tetangga.  

Keempat, komponen dari aksi bersama,  digunakan indikator partisipasi dalam 

berbagai kegiatan bersama, antara lain: kegiatan membantu warga terkena musibah, 

kegiatan kepentingan umum, kegiatan sosial keagamaan, dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Jenis partisipasi yang memiliki tingkat keseringan tertinggi adalah 

membantu warga terkena musibah, sedang yang terendah adalah pada jenis partisipasi 

pada kegiatan sosial kemasyarakatan.  
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ABSTRAK 

 

Predikat sebagai kota yang termasuk memiliki indeks integritas pelayanan publik 

kurang baik versi survei yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2011 

dan 2012 adalah kota Bandar Lampung dan Metro. Upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh kedua kota tersebut perlu dilakukan. Oleh Karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model strategi peningkatan pelayanan prima 

berbasis nilai kearifan lokal dengan pendekatan pada penanaman kesadaran melalui 

pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan perilaku yang terintegrasi 

dalam budaya kerja pada pemerintahan daerah.Selain itu juga penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan prototipe standar pelayanan prima pegawai yang diilustrasikan melalui 

media film. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat pengguna 

layanan yang berbasis dimensi pelayanan dalam rangka mencari aspek-aspek dimensi 

pelayanan yang perlu ditingkatkan sebagai basis data untuk peningkatan pelayanan yang 

perlu dilakukan oleh pemerintah daerahkota Bandar Lampung dan Metro. Dimensi pelayanan 

meliputi lima aspek yang dinilai yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati dan 

jaminan. Pengukuran kualitas pelayanan atau indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan 

instrumen survei yang dimodifikasi dari instrumen riset terdahulu dan diadopsi sesuai dengan 

konteks pelayanan pemerintahan daerah.Hasil temuan menunjukkan bahwa aspek kehandalan 

dan responsif pegawai adalah paling utama perlu dilakukan perbaikan.Oleh Karena itu 

peningkatan pelayanan dan penanaman kesadaran melalui pendidikan dan pelatihan yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan perilaku yang terintegrasi dalam budaya kerja pada 

pemerintahan daerah perlu dilakukan.Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai budaya kerja yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat Lampung 

perlu dimasukkan kedalam budaya kerja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu 

layanan di sektor publik. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Prima, Sektor Publik, Nilai kearifan lokal. 

 

Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui UU 

No. 22 Tahun 1999 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam 

penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya 
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kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan 

menyelenggarajan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Hal di atas selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harus benar-benar menjunjung nilai-nilai 

demokrasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya 

pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada bidang 

pelayanan apa saja yang mendapat prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, 

bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan efektif sesuai 

dengan sumber daya yang ada di daerah dan bagaimana menangani keluhan masyarakat 

serta bagaimana mengukur kinerja pelayanan publik yang telah diberikan menjadi 

penting untuk diketahui sebagai dasar pertimbangan untuk membuat kebijakan 

pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik kedepan. 

Berangkat dari latar belakang diatas maka mendesak untuk dilakukan penelitian 

ini dengan tujuan menyediakan informasi tentang kualitas pelayanan dan kepuasan 

masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah daerah di dua 

kota utama di Provinsi Lampung khususnya Bandar Lampung dan Metro 

 

Review Literatur 

Isu desentralisasi boleh jadi telah memicu lahirnya beragam kreativitas yang 

selama ini terpendam. Kreativitas bukan semata dalam rangka mengoleksi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ‗gemuk‘, menuntut bagi hasil pajak dan sumber 

daya alam yang lebih besar, atau meminta jatah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

lebih tinggi. Namun Setiap daerah dituntut peranan pemerintah daerah-nya untuk 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan 

pelayanan-pelayanan yang sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kerangka pelayanan 

publik, pemerintah daerah punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dasar 

masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. 

Peluang keberhasilan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (otda) yang 

sudah berjalan hampir delapan tahun masih diragukan mengingat banyaknya hambatan 

dan indikasi negatif dalam praktek pelaksanaannya. Oleh karenanya, banyak pihak yang 

tidak yakin bahwa pencapaian tujuan utama desentralisasi dan otda, yaitu peningkatan 

kesejahteraan serta kemandirian masyarakat, akan dapat terwujud.Keberhasilan 

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaiknya dapat dilihat  melalui 
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pengukuran kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat 

selama ini. Dalam sudut pandang pelayanan publik, masyarakat sebagai konsumen atau 

pengguna layanan, sedangkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan. 

Evaluasi atas kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai pihak yang 

seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hasil temuan yang dilakukan lembaga 

tersebut pada tahun 2012 menempatkan kota Bandar Lampung dan Metro termasuk 

sebagai kota yang memiliki kualitas pelayanan kurang baik bersama empatbelas kota 

lainnya. Perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan Metro perlu melihat faktor pemicu yang 

menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelayanan yang telah diberikan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsinya dengan mengevaluasi 

pelayanan yang diberikan dan kemudian membuat perangkat untuk menciptakan model 

pendidikan dan pelatihan pelayanan prima dan prototipe standar pelayanan sebagai 

bahan acuan bagi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaiknya.  

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada 

hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat (UU No 22/1999). Dengan otonomi sesungguhnya daerah diberikan 

kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi 

masyarakatnya. Dengan otonomi diharpkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas 

dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif-

inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Desentralisai merupakan keharusan 

dan kebutuhan setiap masyarakat apapun bentuk dan ideologi negaranya. Praktek 

penyelenggaraan sentralisasi yang berlebihan terbukti menimbulkan kekecewaan dan 

ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pemerintahannya. 

Desentralisasi sangat didambakan/disukai, dan karenanya memiliki nilai (value) 

baik sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak. Desentralisasi 

menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya: secara ekonomi, 

meningkatkan efisiensi dalam penyediaan pelayanan dan barang publik yang 

dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih 
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efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap 

memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. 

 

Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan konsumen 

setelah mengkonsumsi atau menggunakan pelayanan dengan membandingkan antara 

harapan dan persepsi kinerja yang diterimanya (Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 

1985). Definisi ini menggambarkan bahwa konstruk kualitas pelayanan (service quality) 

merupakan persepsi konsumen tentang pelayanan yang telah diterimanya. Hal senada 

juga diungkapkan  oleh para peneliti tentang kualitas pelayanan (lihat Kang dan James, 

2004; Kang, 2006) yang menyatakan bahwa dalam literatur pemasaran konstruk kualitas 

pelayanan dikonseptualisasikan dengan  istilah kualitas yang dipersepsikan atau kualitas 

persepsian. Sementara itu kualitas persepsian didefinisikan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu (Lihat Bitner & Hubert,1994; Boulding et al., 1993; Cronin & Taylor,1992; 

Parasuraman, Zeithaml & Berry,1985, 1988) sebagai penilaian atau impresi konsumen 

terhadap keseluruhan yang melekat pada keunggulan dan keprimaan.  

Darden dan Babin (1994) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan mengacu pada 

barang dan pelayanan yang disajikan oleh penyedia pelayanan merefleksikan kualitas 

fungsional dari toko atau ritel yang ada. Artinya penilaian terhadap kualitas pelayanan 

dapat dilakukan secara keseluruhan dari pelayanan yang diterima dalam sebuah 

transaksi.  

Pengukuran kualitas pelayanan telah banyak dilakukan para peneliti terdahulu 

yang menghasilkan beragam hasil dan kesimpulan. Banyak peneliti mengukur 

pelayanan dengan menggunakan instrumen kualitas pelayanan atau SERVQUAL yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985 dan 1988). Namun, banyak 

pula yang mengkritisi penggunaan SERVQUAL ini dengan alasan bahwa instrumen ini 

hanya fokus pada proses penyampaian pelayanan saja, tetapi tanpa memperhatikan 

luaran atau output yang dihasilkan. 

Argumentasi lain yang digunakan untuk mengkritisi penggunaan SERVQUAL 

adalah tentang sejauhmana kemampuan dimensi-dimensi yang digunakan dalam 

SERVQUAL dapat direplikasi dalam berbagai konteks pelayanan (Buttle, 1996). 
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Sehingga dari diskusi yang ada dapat dikatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang 

jumlah dimensi dalam pengukuran kualitas pelayanan. 

Lehtinen dan Lehtinen (1982) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan terdiri 

dari tiga dimensi yaitu kualitas fisik, interaktif dan korporat atau image. Kualitas fisik 

berhubungan dengan aspek wujud pelayanan. Kualitas interaktif mengacu pada interaksi 

dua arah antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dan kualitas korporat berkaitan 

dengan kesan pelanggan pada atribut yang melekat pada penyedia pelayanan.  

Kualitas pelayanan terdiri dari dua dimensi dikemukakan oleh Gronroos (1982) 

dalam Kang (2006), dua dimensi itu adalah aspek teknikal dan fungsional. Aspek 

teknikal mengacu pada ‖apa‖ yang disajikan, sedangkan aspek fungsional mengacu 

pada ‖bagaimana ‖ pelayanan disajikan.  Kualitas teknikal melibatkan apa yang secara 

aktual diterima konsumen dari penyedia pelayanan. Kualitas fungsional (proses) 

memperhatikan cara pelayanan disajikan kepada konsumen. Oleh karena itu, persepsi 

konsumen tentang interaksi terbentuk selama penyajian pelayanan tersebut. Pada 

sebagian pelayanan, kualitas teknikal susah dievaluasi. Contohnya pada pelayanan 

perawatan kesehatan, sangat sulit bagi pasien mengevaluasi kompetensi teknikal dan 

hasil perlakuan yang diberikan para penyedia pelayanan. Jika konsumen tidak sanggup 

untuk menilai kualitas teknikal tersebut, maka mereka akan beralih untuk menilai atribut 

tersebut dengan mengasosiasikan penilaian ke kualitas fungsional atau proses. Dalam 

kasus penyajian pelayanan perawatan kesehatan, atribut yang akan diasosiasikan 

termasuk kehandalan (reliability) dan empati (emphaty). 

Lehtinen (1983) melihat bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk ‖kualitas proses‖ 

dan ‖kualitas luaran‖. Kualitas proses dinilai oleh konsumen selama pelayanan, 

sedangkan kualitas luaran (output) dinilai oleh konsumen setelah pelayanan diberikan. 

Contohnya, percakapan dan keahlian pencukur rambut selama pemotongan rambut 

tersebut  merupakan aspek yang termasuk dalam kualitas proses. Sedangkan tampilan 

rambut setelah dipotong oleh pencukur rambut tersebut merupakan kualitas luaran. 

Berry et al. (1985) dan Parasuraman (1985) menyarankan bahwa evaluasi kualitas 

tidak digunakakan hanya untuk luaran dari pelayanan, tetapi juga melibatkanevaluasi 

proses penyajian pelayanan. Meskipun dimensi-dimensi evaluasi tersebutsaling 

berhubungan, namun perbedaan tergantung pada evaluasi yang dilakukan. Untuk 

kualitas proses, evaluasi dilakukan pada saat pelayanan disajikan. Sedangkan untuk 
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kualitas luaran, evaluasi dilakukan setelah pelayanan disajikan dan hanya fokus pada 

‖apa‖ yang telah disajikan. 

Swartz dan Brown (1989) membuat klasifikasi dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan berdasarkan hasil studi literaturnya terhadap hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Lehtinen dan Lehtinen (1982), Gronroos (1982) dan Berry et al. (1985). Hasil 

Klasifikasi dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Dimensi  Lehtinen & Gronroos Lehtinen Berry et al. 

Kualitas  Lehtinen (1982)  (1983)  (1985) 

   (1982) 

 

 + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Sumber: Swartz & Brown (1989) 

 

 Klasifikasi tersebut berdasarkan ‖apa‖ (evaluasi setelah kinerja) dan 

‖bagaimana‖ (evaluasi selama kinerja berlangsung). Konseptualisasi tentang dimensi 

kualitas pelayanan juga dilakukan oleh Rust dan Oliver (1994) dalam Kang (2006). 

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk mengevaluasi tersebut 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

(1) Interaksi pegawai-pelanggan (kualitas fungsional atau proses) 

(2) Lingkungan pelayanan 

(3) Luaran atau outcome (kualitas teknikal) 

 

Pengukuran kualitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan dimensi kualitas 

pelayanan keseluruhan (overall service quality), seperti yang dijelaskan oleh  Dagger, 

Apa Kualitas 

Fisik 

Kualitas 

Teknikal 

Kualitas 

Proses 

Kualitas 

Luaran 

Bagaimana Kualitas 

Interaktif 

Kualitas 

Funsional 

Kualitas 

Output 

Kualitas 

Proses 

Kualitas Pelayanan Persepsian 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

145 
 

Sweeney dan Johnson (2007), bahwa para praktisi dapat mengukur kualitas pelayanan 

dengan tiga tingkatan. Pertama, pengukuran kualitas pelayanan pada tingkatan 

keseluruhan. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan diukur secara global. Kedua, pada 

tingkat dimensi utama. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan diukur pada tingkatan 

dimensi utama yang terdiri dari dimensi kualitas interaksi personal (interpersonal 

quality), teknikal (technical), lingkungan (environment), hubungan (relationship), dan 

administratif (administrative). Ketiga, pada tingkatan subdimensi, yaitu pengukuran 

pada interaksi (interaction), hubungan (relationship), luaran (outcome),  keahlian 

(expertise), suasana (atmosphere), wujud (tangibles), gariswaktu (timelines), operasi 

(operation) dan dukungan (support). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kuantitatif dan terapan 

untuk pengembangan.  Desain  awal penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif dengan metode survei dan wawancara yang digunakan untuk  

dengan menggunakan analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang pernah menerima layanan dari pemerintah daerah Sampel diambil berdasarkan 

teknik  judgement.  

 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan  desain survei dengan tujuan menguji instrumen yang 

digunakan dengan bantuan alat SPSS dan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 

instrumen yang digunakan memenuhi asas validitas dan reliabilitas.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Responden 

Satu kelurahan di Kota Bandar Lampung  sebagai sampel dan kemudian 

diperoleh 100 responden di Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat kota Bandar 

Lampung.  Dari total 100 responden penelitian ini, yang berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 42 orang dan perempuan sebanyak 58 orang. Sedangkan dari usia, responden 

dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 16 orang, usia antara 21-30 tahun 
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berjumlah 34 orang, usia antara 31-40 tahun berjumlah 22 orang. Lalu responden 

dengan usiaantara 41-50 tahun berjumlah 28 orang. 

Satu kelurahan di Kota Metro sebagai sampel dan kemudian diperoleh 100 

responden di KelurahanYosodadi kota Metro.Dari total 100 responden penelitian ini, 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang dan perempuan sebanyak 61 orang. 

Sedangkan dari usia, responden dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 13 orang, 

usia antara 21-30 tahun berjumlah 46 orang, usia antara 31-40 tahun berjumlah 28 

orang. Lalu responden dengan usia antara 41-50 tahun berjumlah 13 orang. 

 

PEMBAHASAN  

Tabel 1. Nilai Hasil Penelitian di Kantor Kelurahan Kota Karang 

KODE 

ITEM 
Indikator 

Kota 

Karang 

K1 Tidak ada pungutan liar dalam pelayanan 80,87% 

O1 Peralatan di kelurahan modern 76,04% 

G2 Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 76% 

O2 Kondisi gedung di kelurahan baik 88,34% 

A2 Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang sederhana 90,64% 

J2 Biaya yang dikenakan sesuai dengan  tarif yang tercantum 90,30% 

M1 Suasana ruang pelayanan di kelurahan yang nyaman 85,62% 

L1 
Pelayanan selalu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 

tertulis yang dijanjikan 
81,39% 

A1 Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang mudah 90,69% 

A5 
Tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang mudah 

dimengerti 
90,69% 

M2 Suasana ruang tunggu di kelurahan yang nyaman 83,92% 

C1 

Setiap pegawai kelurah-an menggunakan tanda pengenal 

dengan benar, mencantumkan nama, dan nama jabatan 

dengan jelas 

92,76% 

A4 Tahapan pelayanan pembuatan surat yang  ringkas 92,72% 

B2 
Unit pelayanan pem-buatan surat-surat memenuhi persyaratan 

teknis 
97,36% 

J1 
Biaya yang dikenakan murah, sesuai dengan tingkat 

pelayanan yang diberikan 
93,82% 

N3 Area parkir di kelurahan yang aman 92,30% 

I3 Pegawai kelurahan selalu sopan dalam berkomunikasi 96,51% 

I2 
Pegawai kelurahan selalu bersikap ramah dalam memberikan 

pelayanan 
94,11% 

D2 Pegawai kelurahan me-laksanakan tugas de-ngan sungguh- 86,90% 
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sungguh 

B1 
Unit pelayanan pembu-atan surat-surat meme-nuhi syarat 

persyaratan administrasi 
97,27% 

F2 
Pegawai kelurahan memiliki keterampilan yang memadai 

dalam melayani 
96,20% 

H1 
Pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan tidak 

membeda-bedakan masyarakat 
84,78% 

F1 
Pegawai kelurahan memiliki keahlian yang memadai dalam 

melayani 
91,42% 

I1 Pegawai kelurahan selalu berpenampilan rapi 100,63% 

G1 Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan cepat 82,24% 

A.3 Tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang  tidak banyak 92,30% 

E1 
Pegawai kelurahan melayani masyarakat dengan penuh 

tanggung jawab 
88,43% 

E2 
Pegawai kelurahan melayani masyarakat sesuai dengan tugas 

masing-masing 
89,75% 

D1 Pegawai kelurahan memberikan pelayanan secara tetap 95,48% 

N2 Ruang tunggu di kelurahan yang aman 92,81% 

N1 Ruang pelayanan di kelurahan yang aman 92,72% 

M3 Area parkir di kelurahan yang luas 69,51% 

F3 
Pegawai kelurahan memahami dengan baik tugas masing–

masing 
95,75% 

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti(2016) 

 

Dari hasil tingkat kepuasan yang didapat (tabel 1), terlihat bahwa tingkat 

kepuasan tertinggi dari pengguna jasa layanan kelurahan adalah 100,63% untuk 

Pegawai kelurahan selalu berpenampilan rapi diikuti Unit pelayanan pembuatan surat-

surat memenuhi syarat persyaratan administrasi yaitu sebesar 97,36%. Sedangkan 

yangterendah 76% untuk Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 

diikuti Peralatan di kelurahan modern yaitu sebesar 76,04%.Jika asumsi untuk puas 

adalah sebesar 100% atau lebih (skor persepsi sama atau lebih dari skor harapan), maka 

dari 33 indikator variabel ada satu indikator yang memenuhi standar kepuasan pengguna 

jasa kelurahan. Satu  indikator tersebut adalahPegawai kelurahan selalu berpenampilan 

rapi. 

Namun secara keseluruhan kinerja pelayanan kelurahan sudah dapat memenuhi 

lebih dari separuh harapan pengguna jasanya. Untuk dapat mencapai angka maksimum 

maka hal ini harus menjadi perhatian yang lebih bagi Pemerintahdaerah untuk dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanannya dalam segala sektor, khususnya 
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yang diwakili oleh indikator variabel yang diteliti.Selanjutnya tahapan pelayanan 

pembuatan surat yang ringkas menjadi indikator yang tingkat kepuasannya paling 

rendah. Kemudian tepat di bawahnya tiga indikator yang mendapat tingkat penilaian 

yang sangat rendah yaitu kesederhanaan alur pelayanan pembuatan surat-surat, tahapan 

pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak banyak, dan pegawai kelurahan memiliki 

keterampilan yang memadai dalam melayani. 

Berikutnya empat indikator dengan tingkat kepuasan yang juga cukup rendah  

adalah kemudahan alur pelayanan pembuatan surat-surat, unit pelayanan pembuatan 

surat-surat memenuhi syarat administrasi, unit pelayanan pembuatan surat-surat 

memenuhi persyaratan teknis, dan pegawai kelurahan memiliki keahlian yang memadai 

dalam melayani. Setelah itu indikator pegawai kelurahan menggunakan tanda pengenal 

dengan benar, mencantumkan nama, dan nama jabatan dengan jelas pada tanda 

pengenal juga tergolong memiliki tingkat kepuasan yang rendah.Sedangkan indikator 

dengan tingkat kepuasan tinggi adalah pegawai kelurahan melayani masyarakat dengan 

penuh tanggung jawab diikuti pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat 

waktu.Terkait pemahaman pelayanan prima, seluruh kelurahan sudah memahami apa itu 

pelayanan prima bahkan sudah mendapatkan pelatihan pelayanan prima maupun 

pelatihan-pelatihan teknis yang mendukung. Namun umumnya mengaku tidak pernah 

secara khusus mendapat pelatihan komunikasi, sekalipun ada yang menerapkan prinsip 

komunikasi interpersonal secara autodidak atau memberlakukan model komunikasi 5S 

(senyum, salam, sapa, sopan, santun) dalam lingkungan pelayanan kelurahan. Kendala 

dalam pemberlakuan pelayanan prima antara lain jika pemohon tidak membawa 

persyaratan yang cukup atau jika pemohon menggunakan jasa calo. Berdasar 

pengamatan, pegawai kelurahan umumnya rapi berseragam, kecuali TKS yang 

menggunakan pakaian lapangan. 

Sedangkan penggunaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai dasar 

pelayanan, sebagian narasumber kelurahan mengaku menggunakan SOP dan sebagian 

lainnya mengaku tanpa SOP. Demikian pula dalam hal standar waktu pelayanan, tidak 

ada satu kelurahanpun yang menerapkan standar waktu pelayanan, namun umumnya 

memberi jawaban kualitatif: (pelayanan dilakukan) ―secepatnya‖. Terkait biaya 

pelayanan surat menyurat khususnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu 

keluarga (KK) seluruhnya mengaku gratis atau tidak dikenai biaya.Pengamatan 
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prasarana di kelurahan yang diteliti juga beragam.Sebagian besar ruang tunggu 

kelurahan cukup nyaman, namun ada yang kurang memerhatikan kebersihan.Berdasar 

pengamatan, tempat parkir kendaraan juga sempit sekalipun umumnya relatif memadai 

untuk parkir roda dua.Dari temuan yang ada menunjukkan bahwa dimensi kehandalan 

dan daya tanggap yang perlu diperbaiki secara mendalam. 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 

dan efektivitas. 

4. Partisipatif; yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah 

keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-

line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan 

informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor 

pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong 

aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan 

kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik 

(good governance). 
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Hasan (2009) menyatakan bahwa untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah 

maka beberapa hal berikut perlu dijalankan, yaitu: 

1. Jajaran aparatur pemerintah daerah harus dapat meningkatkan, memperbaiki dan 

menyempurnakan sistem dan tata laksana pelayanan.  

2. Perubahan perilaku dan sikap mental dari pejabat yang ingin dilayani menjadi 

pelayan masyarakat yang terpercaya. 

3. Pelayanan ideal adalah pelayanan yang mudah, lancar, cepat, tepat dan pasti. 

Untuk itu perlu diambil langkah kebijaksanaan evaluasi dan penyempurnaan tata 

laksana pelayanan umum masyarakat, melalui penyempurnaan tata laksana 

pelayanan umum masyarakat, penyempurnaan perundang-undangan maupun 

kebijaksanaan pelayanannya, khususnya mengenai sistem dan prosedur/ tata cara 

pelayanan.  

4. Pengawasan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya pemerintah 

tanpa penyimpangan dalam segala bentuknya, termasuk tidak 

diimplementasikannya panduan-panduan pelayanan publik. Ombudsman Republik 

Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh 

penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat.  Dengan memperkuat 

kedudukan/ memberdayakan ombudsman (termasuk perwakilan didaerah) dengan 

lebih signifikan akan membantu terciptanya pelayanan publik yang maksimal. 

5. Semangat kompetisi di pelopori Pemerintah pusat di tingkat nasional, misalnya 

pemberian award—layaknya penghargaan bagi daerah terbersih dengan 

Adipura—bagiyang berprestasi dan dipublikasikan secara luas, sehingga 

mendapat keuntungan ganda; pertama, penghargaan dari pemerintah; kedua, 

dengan adanya publikasi atas prestasi tersebut, dapat menarik lebih banyak 

investor kedaerah tersebut dikarenakan kemudahan/ kebaikan dalam mengurus 

perizinan. 

6. Pada tingkat daerah pun diadakan penghargaan kepada instansi/ satker yang 

berprestasi dalam pelayanan. jadi, bukan hanya pemberian sanksi bagi satker yang 

gagalmenambah besaran PAD, sebagaimana kebijakan Walikota- misalnya 

dengan pemberian bonus bagi satker berupa kenaikan pangkat, paket liburan, dsb.  
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7. Program pelayanan prima dan Program layanan sepenuh hati, yang berkaitan 

dengan mentalitas dan sikap penyelenggara layanan jasa untuk menjiwai 

pekerjaannya dalam melayani masyarakat. 

 

Dari hasil pembahasan mengenai kinerja pegawai pada kelurahan dapat dilihat 

bahwa masih banyak pegawai kelurahan yang belum dapat memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat sehingga untuk itu diperlukannya sebuah pelatihan yang 

ditujukan kepada seluruh pegawai.Konsep pelatihan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai diungkapkan oleh Need (2006).Peningkatan kinerja 

karyawan juga ditentukan oleh peningkatan pelayanan internal (internal sevice) juga 

dikemukakan oleh Hallowell, Roger, Leonard (1996).Pegawai yang dimaksud tidak 

hanya untuk sektor bisnis, namun juga untuk sektor non-profit (Milakovich, 

1995).Program pelatihan yang ditujukan kepada peserta yang dikemas dalam rangkaian 

kegiatan berfokus kepada pembentukan karakter peserta. Program ini ditujukan untuk 

melatih para pegawai  sehingga diharapkan setelah kegiatan pelatihan ini dapat 

menciptakan pegawaiyang memiliki jiwa yang yang tangguh dan mampu bekerja keras, 

bekerja secara loyal, dan yang terpenting mampu melayani masyarakat dengan baik dan 

sesuai dengan aturan pada setiap instansi yang ada. Melatih karyawan agar mampu 

menjadi karyawan yang tanggap dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban 

saat terjun sebagai pegawai pemerintah daerah. 

Nurdin (2010) mengungkapkan bahwa untuk membangun sebuah corporate 

culture, harus dimulai dari kebudayaan, dimana kebudayaan lahir dari pengetahuan, 

sikap, values, kebiasaan, norma dan keyakinan yang sudah lama dianut oleh perusahaan 

tersebut, kemudian diakomodir sedemikian rupa agar beradaptasi dengan perubahan 

yang baru agar mampu berkembang. Artinya corporate culture sesuatu yang diolah, 

disatukan dengan budaya baru, diadaptasikan dengan nilai-nilai baru.Nilai-nilai spesifik 

perusahaan dipertemukan dengan nilai-nilai baru yang baik. 

Jika kita salah kaprah menempatkan CSR sebagai budaya baru perusahaan yang 

mesti di adopsikan kepada corporate culture yang sudah lama menjadi kebiasaan, tentu 

akan sulit mencapai keberhasilan sehingga program CSR hanya menjadi hiasan saja. 

Keuntungan tetap menjadi satusatunya tujuan perusahaan. Jika Corporate Culture 

menekankan pada semata-mata tujuan bisnis dan keuntungan, tentu tidak akan mencapai 
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tujuan CSR yang dikendaki. Sangat diperlukan coporate culture belajar dari komunitas 

local, karena selama ini budaya komunitas local selalu dalam posisi terpinggirkan dan 

terabaikan.Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat seringkali diabaikan dan 

dianggap sepele oleh para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan. Padahal 

Kearifan lokal memiliki kemampuan yang lentur, elastis, dinamis, adaptif dan survival 

dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang ada sekitarnya 

Pelayanan prima bisa kita ambil dari kearifan lokal masyarakat 

Lampung.Tergantung pada korporat atau institusi itu apakah pelayanan prima yang 

dilakukan itu menggunakan basic kearifan lokal atau tidak. Konsep filsafat orang 

Lampung antara lain adalah nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri, sakai 

sambaiyan. Semua itu merupakan filsafat-filsafat yang baik. Bagaimana berinteraksi 

dengan orang lain. Bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana menyambut orang 

lain, menyambut tamu. Nemui nyimah misalnya adalah filosofi tentang keharusan 

untuk menyambut tamu dengan baik, memfasilitasi dengan baik sehingga pelayanan 

prima yang diberikan kepada tamu tersebut benar-benar maksimal. 

Dalam korporat atau institusi misalnya, saat kita melayani orang lain, melayani 

masyarakat, dalam konsep nemui nyimah tamu dianggap sebagai raja.Harus difasilitasi 

sebaik mungkin.Bagaimana agar mereka puas dan menganggap bahwa pelayanan yang 

diberikan benar-benar maksimal. 

Jadi konsep-konsep itu sebenarnya bisa kita terjemahkan dalam bentuk apapun. 

Konsep nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri, sakai sambaiyan bisa 

didefinisikan secara kontekstual. Tidak hanya sekedar dalam lingkungan adat dan 

budaya sehari-hari atau begawi saja.Tapi juga bisa kita terjemahkan atau definisikan 

sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan. Baik dalam mengelola institusi, perusahaan, 

korporat atau apapun yang dilakukan masyarakat modern dan antara lain dikaitkan 

dengan pelayanan prima  (Nurdin: 2016) 

Sementara itu Wahyuningsih (2016) mengatakan bahwa piil pesenggiri adalah 

suatu falsafah dari masyarakat Lampung yang oleh warga Lampung harus diagungkan. 

Dalam piil pesenggiri itu ada beberapa hal.Yang pertama adalah bejuluk beadek.Bejuluk 

beadek itu adalah bernama besar, bahwasanya orang Lampung itu harus bernama 

besar.Orang Lampung secara adat harus diberi gelar keadatan.Dia sebagai seorang 

penyimbang atau pemimpin suatu masyarakat adat harus menggunakan gelar-gelar 
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tertentu.Kemudian nengah nyappur.Dia harus bisa bergaul dengan masyarakat luas.Dan 

dengan nengah nyappur ini dia juga harus bisa nemui nyimah.Dia harus bisa menerima 

masyarakat luar dan sebagai pemimpin dia harus bisa bekerja lebih baik agar bisa 

mendapatkan hal yang positif untuk pembangunan.  Kemudian sakai sambayanm yang 

artinya ia harus bisa bekerjasama.Itu adalah halyang terkandung dalam piil pesenggiri 

bahwasanya dia harus kreatif, produktif untuk membangun daerahnya atau 

masyarakatnya.Dalam falsafah itu terkandung bahwa masyarakat Lampung sebenarnya 

menerima siapapun orang luar yang datang asal dia datang untuk kebaikan dan untuk 

membangun daerah atau bangsa Lampung itu sendiri secara khusus maupun secara 

umum membangun Indonesia.Nemui nyimah adalah salah satu filosofi yang ada dalam 

falsafah adat Lampung yaitu menghargai tamu dan menerima keberadaannya.Lampung 

paling awal membuka diri untuk kolonisasi (transmigrasi). Dalam nemui nyimah, yang 

berkembang dalam pergaulannya, orang Lampung harus bisa menerima saudara-saudara 

yang bertransmigrasi  di bumi Lampung Ruwa Jurai. Adat muakhi (bersaudara) di 

Lampung ini tadi benar-benar terjadi dan diakui oleh masyarakat adat.Bahwa saya 

mengangkat Anda sebagai saudara tentu karena ada alasan.Ada alasan karena 

kebaikannya sudah sangat luar biasa. Mengangkatnya menjadi saudara karena dalam 

adat Lampung tadi sudah saya katakan adanya bejuluk beadek, nemui nyimah, sakai 

sambaiyan, nengah nyappur, sehingga dalam pergaulannya tadi ia harus menghargai 

saudara-saudaranya yang datang dari luar Lampung.  

Piil pesenggiri itu tadi sendiri bahkan dipakai untuk menengahi masalah sehingga 

mereka dapat paham bahwa hidup bersama itu lebih indah dan lebih kaya daripada 

hidup sendiri. (Tajudin Nur, Tokoh Masyarakat Lampung) 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui secara umum, persepsi atau 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat terhadap pelayanan kantor kelurahan Labuhan 

Ratu memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai harapan pada semua dimensi pelayanan, 

yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability),daya tanggap 

(responsiveness),jaminan  (assurance), dan empati (empathy).Dengan demikian 

pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan untuk semua dimensi mutu pelayanan 

belum memuaskan pengguna jasa layanan. 
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Berdasarkan analisis kualitas pelayanan, maka dapat dijelaskan bahwa alur, 

waktu  dan biaya  proses pelayanan di kantor kelurahan menduduki peringkat teratas 

untuk mendapatkan prioritas utama dalam hal perbaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

masyarakat menghendaki proses yang cepat, tidak berbelit dan berbiaya murah untuk 

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.  Perlu ada upaya yang lebih 

serius dari Pemerintah Kota Bandarlampung untuk melakukan perbaikan dan 

pemeliharaan standar pelayanan umum khusus pada kantor kelurahan di Kota Bandar 

Lampung. 

Begitupun juga di Kelurahan Yosodadi Kota Metro, dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kelurahan Yosodadi kota 

Metro terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi kelurahan Yosodadi 

kota metrotidak puas, karena yang masyarakatharapkan tidak sesuai dengan apa yang 

dirasakan. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data melalui kuisioner yang 

dibagikan langsung kepada masyarakat kelurahan Yosodadi Kota Metromemberikan 

kesimpulan berdasarkan analisis, selanjutnya mengajukan rekomendasi yang dapat 

digunakan untuk upaya peningkatan perbaikan pelayanan pada kantor kelurahan di Kota 

Bandar Lampung dan di Kota Metro yaitu dengan pelatihan pegawai dengan 

memasukkan nilai kearifan lokal Lampung kedalam kurikulum pelatihan. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan model penilaian 

kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting 

dalam peningkatan kualitas kinerja. Kinerja yang berkualitas berdampak secara signifikan 

terhadap kualitas layanan atau layanan yang prima serta kepuasan masyarakat. Metode 

penelitian menggunakan penelitian kualitaif.Teknik penelitiannya dengan melakukan 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Malang.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan model penilaian kinerja pelayanan 

publik melalui proses silang sesuai dengan golongan atau jabatan dari setiap aparatur negera. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai golongan III dan IV, penilaian kinerjanya 

menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) karena pada golongan ini dianggap mempunyai 

kompetensi dan intelektualitas yang mumpuni untuk membuat dan mengisi SKP secara baik. 

Sementara itu, pada ASN dengan golongan I dan II penilaian kinerjanya menggunakan 

penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) karena kemampuan dan kompetensi 

yang dimiliki serta kinejanya bersifat teknis. Model penilaian silang sesuai denan golongan 

memberikan dampak kinerja yang efektif dan efisien bagi ASN serta dapat mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan yang diberikan. Model penilaian kinerja 

silang  juga memberikan dampak yang positif bagi lembaga-lembaga negara untuk selalu 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya serta melakukan pembinaan secara 

komprehensif dan dinamis. 

 

Kata kunci: pengembangan model, model penilaian kinerja, pelayanan publik, aparatur sipil 

negara 

 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya angka korupsi menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi 

membutuhkan dukungan dari semua stakeholder.Per 31 Desember 2015 dari data 

acch.kpk.go.id. menunjukkan bahwa 87 perkara, penyidikan perkara sebanyak 57, 

penuntutan sebanyak 62 perkara, yang sudah inkracht 37 perkara dan ekskusi 38 

perkara. Jika ditotal dari tahun 2004-2015 penanganan perkara korupsi adalah sebanyak 

752 perkara untuk penyelidikan, penyidikan sebanyak 468 perkara, penuntutan 389 

perkara, inkracht 320 perkara dan 333 perkara yang sudah diekskusi.  

mailto:slamet_mucsin@gmail.com
mailto:hayat@unisma.ac.id
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Masih tingginya angka korupsi di indonesia memberikan implikasi bahwa sektor 

publik masih rawan dari tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan urgensi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa menjadi salah satu indikator dari masih 

buruknya pelayanan publik.Salah satu penyebabnya adalah rendahnya regulasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.Begitu 

pula terkait dengan tumpang tindihnya pelaksanaan pelayanan publik yang masih sering 

terjadi. 

Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi mengintruksikan bahwa salah satunya adalah terkait dengan peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalu 

transparansi dan standarisasi. Disamping itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/26/M.PAN/05/2006 bahwa tujuan penilaian kinerja 

pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat 

yang berbasis pada transparansi dan berkeadilan. Pelayanan yang baik dan berkualitas 

mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja pegawai untuk kepentingan masyarakat. 

Disisi lain, pelimpahan kewenangan dalam pelayanan publik seringkali tidak 

diiringi oleh sektor penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan. Begitu pula tafsir dan 

persepsi yang tidak sama kadangkala menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan. 

Sehingga pada sektor paling bawah melaksanakan tugas dan fungsinya keluar dari apa 

yang sudah ditetapkan dah diharapkan, sehingga prinspi pelayanan hanya dijalankan 

dalam konteks administratif, bukan substantif.  

Reformasi birokrasi menjadi kunci keberhasilan sistem pelayanan publik 

diberbagai lini sektor.Terutama pada sektor publik untuk memastikan bahwa seluruh 

pelayanan berjalan secara maksimal dan optimal.Penggalakan reformasi birokrasi sudah 

dilakukan oleh pemerintah di lembaga negara maupun kementerian.Hal ini menjadi 

tujuan bersama dalam mencapai sebuah good government yang menjadi cita-cita 

bersama. 

Menurut Prayitno, dkk. (2013:45) reformasi birokrasi dilakukan karena adanya 

sebuah sistem yang kurang baik dan harus segera diperbaiki agar tidak berimbas kepada 

sistem yang lain. Kondisi ini memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan 

sistem pemerintahan secara baik dan optimal dengan menekankan pada semua aspek, 

baik sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem menjadi lebih baik. Sistem yang 
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baik dengan sumber daya yang handal serta infrastruktur yang memadai akan mampu 

mencitakan pemerintahan yang baik sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan 

negara.  

Sementara itu, Hayat (2014:63) mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan publik 

akan berhasil jika sistem kepemimpinan berjalan dengan baik. Tata kepemimpinan juga 

menjadi indikator tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Begitu pula sistem 

penilaian kinerja akan berjalan baik jika aspek kepemimpinannya dijalankan secara baik 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Penilaian terhadap aparatur pelayanan publik sejatinya bertumpu pada kualitas 

sumber daya manusia di dalamnya.Kinerja pelayanan yang baik dengan sistem kinerja 

yang baik harus mempunyai konektivitas terhadap kemampuan sumber daya manusia 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal.Menurut Prasojo (2009) dalam Amalia 

(2011:1) mengatakan bahwa di Indonesia perekrutan sumber daya aparatur 

perekrutannya tidak berdasarkan pada aspek kemampuan dan kompetensinya. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dibutuhkan sebuah konsep 

model pengembangan penilaian kinerja pelayanan publik.Model penilaian kinerja yang 

ada sudah cukup baik untuk diterapkan.Penilaian kinerja dengan sistem SKP baru 

diimplementasikan pada tahun 2015 untuk melakukan optimalisasi kinerja pelayanan 

kepada masyarakat.Disamping itu, kebijakan sistem SKP masih memberikan celah bagi 

pegawai yang mempunyai golongan terendah, sehingga kesulitan dalam pembuatan 

SKP.Banyak faktor yang menjadikan mereka kurang paham atas instruksi pengisian 

SKP serta ketidakmampuan aparatur dalam pembuatan SKP.Hal inilah yang menjadi 

urgensi peneliti dalam penelitian lanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskripti.Subyek penelitian ini adalah aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD).Obyek penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan model penilaian 

kinerja pelayanan publik. Peneliti juga mengkaji bagaimana mengembangkan model 

penilaian kinerja pelayanan publik di BKD Kota Malang.  

Penelitian ini merupakan penelitian implementasi pengembangan model 

penilaian kinerja pelayanan publik di Kota Malang.  Tehnik pengumpulan data melalui 
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observasi langsung dan wawancara mendalam  dimana pendekatan penelitian digunakan 

Development Research ( Borg & Gall 1989:781-802) yang diawali dengan identifikasi 

pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik, sehingga menghasilkan model asumtif. 

Dilajutkan dengan pengembangan model asumtif dan evaluasi terhadap model asumtif 

penilaian kinerja pelayanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan model 

penilaian kinerja pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas kinerja secara efisien 

dan efektif. 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Penilaian Kinerja 

Menurut Wirawan (2009) dalam Ayun (2011) menyebutkan bahwa penilaian 

kinerja adalah proses merencanakan, mengorganisasi, menyupervisi, mengontrol dan 

menilai kinerja. Perencanaa dalam pengelolaan sumber daya manusia penting untuk 

dikontrol. Perencanaan yang tidak tepat akan menghasilkan kinerja dan output yang 

tidak tepat pula. Proses perencanaan bagi pegawai penting sebagai unsur yang harus 

dimonitor. Begitu juga dengan pengorganisasi merupakan bentuk dari sebuah penilaian 

kinerja pegawai. Proses pengorganisasian dalam sebuah organisasi menjadi jalinan 

komunikasi yang harus dilakukan oleh pimpinan, untuk mengetahui kualitas kinerja 

pegawai. Ditambahkan lebih lanjut bahwa penilaian kinerja merupakan muara akhir dari 

manajemen modal manusia. Komprehensifitas pengelolaan sumber daya manusia akan 

menghasilkan apa yang sudah dikerjakan melalui kinerja pegawai.  

Sementara itu, dalam pengusahamuslim.com (14 Januari 2016) menjelaskan 

bahwa penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam perusahaan.Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam 

perusaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang 

layak.Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan 

sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. 

Disisi lain, menurut kemenpu.go.id. (24/10/2013) konsep yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu responsivitas (responsiveness), 

responsibilitas (responsibility), akuntabilitas (accountability). 
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Responsivitas merupakan bentuk kemampuan organisasi publik yang sudah 

seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.Visi dan 

misinya serta tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat.Sebagai organisasi 

publik tentunya unsur yang harus didahulukan dalam pelayanan adalah kepuasan bagi 

masyarakat. 

Konteks penilaian responsivitas adalah bersumber dari data organisasi untuk 

mengidentifikasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, sementara daam aspek 

masyarakat adalah kepuasan yang diterima dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai 

dalam melayani untuk mengidentifikasi demand atau kebutuhan masyarakat. 

Responsibilitas sebagai konsep penilaian kinerja kedua merupakan kegiatan-

kegiatan dalam organisasi publik yang mengacu kepada prinsp-prinsip administrasi dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Prinsipnya adalah melaksanakan berbagai 

kegiatan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang sudah diberlakukan untuk diikuti dan 

dilaksanakan. Penilaian dalam konsep responsibilitas adalah dengan mencocokan 

kegiatan yang sudah dilaksanakan dan program-program yang sudah dilakukan dengan 

prosedur atau tata cara administrative dan ketentuan yang berlaku. 

Sementara itu, dalam aspek yang terakhir adalah konsep akuntabilitas 

menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk ada para 

pejabat politik.Konsep penilaian akuntabilitas dapat dilihat dari anggota dewan sebagai 

wakil rakyat untuk memastikan apakah kebijakan sudah dilaukan dengan baik, atau bisa 

dari masyarakat secara langsung sebagai kontrol dalam pelaksanan kebijakan. 

Dalam Modul 3 dari 5, Sosialisasi SAKIP (2000;5), mengutip pendapat James 

B. Whittaker dalam bukunya yang berjudul The Government Performance Result Act of 

1993 menyebtukan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu instrument manajemen yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Ditambahkan, bahwa kunci dari pengukuran kinerja itu antara lain perencanaan dan 

penetapan tujuan, pengembangan ukuran yang relevan, pelaporan format dan hasil serta 

penggunaan informasi. (Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daearah, 2012:24). 

Pengukuran kinerja menjadi barometer tercapainya sebuah tujuan kinerja 

aparatur.Pengukuran kinerja menjadi referensi bagi pengambil keputusan untuk 

melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan 

kebijakan. Hal itu juga didukung oleh proses perencanaan tujuan sampai kepada format 
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pelaporan untuk memastikan apakah kebijakan sudah berjalan dengan baik, apakah 

kualitas layanan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan apakah tujuan sesuai 

dengan yang diharapakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai 

dengan petunjuk dan monitor yang ada untuk memastikan implementasinya berjalan 

dengan baik. Pengukuran kinerja juga mempunyai fungsi sebagai langkah pencegahan 

terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuannya. 

 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 

Menurut Michael G. Roskin bahwa birokrasi adalah setiap organisasi yang 

berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat berdasarkan fungsi utamanya 

yaitu melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para 

pengambil keputusan (decision makers). (Nurul Hidayah, 2014: iv).  

Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dalam birokrasi 

menjadi tuntutan bagi aparatur untuk melaksanakan sesuai dengan fungsi dan 

wewenangnya.Aparatur negara sebagai pelayan publik menjadi kendala dalam 

pelaksanaannya.Sistem dan tatanan birokrasi yang tumpang tindih dan berbelitnya aspek 

pelayanan menjadi tantangan tersendiri dalam iplementasi reformasi birokrasi.Oleh 

karena itu, filosofi dari reformasi birokrasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan berkualitas untuk kepentingan masyarakat. 

Setiap lembaga negara dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Road map yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 mengharpkan bahwa reformasi birokrasi 

harus berjalan sesuai dengan harapan. Untuk memastikan apakah reformasi sudah 

dijalankan adalah bisa dilihat dari aspek pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara. 

Reformasi birokrasi akan mengalami hambatan jika pelayanan masih belum 

memberikan kenyamanan, keadilan, dan kesamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.  

Oleh karena itu, pemerintah sudah menetapkan Grand Design Reformasi 

Birokrasi (GDRB) pada periode 2010-2025 yang menjadi landasan dan pijakan dalam 

penata kelolaa pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan Presiden 

Nomor 81 tahun 2010. Hal itu merupakan bentuk dari perencanaan bagi pemerintah  

dalam rangka menciptakan kinerja yang lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan 
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masyarakat. Melalui GBRD diharapkan kementerian dan lembaga negara menjalankan 

amanah tersebut sebagai turunan kebijakan yang harus dilaksanakan secara baik 

berdasarkan ketentuan yang sudah ada. 

Pada level pemerintahan daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai 9 

(sembilan) program perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan 

perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, 

penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. (Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV 

LAN-Aceh, 2015: 902) 

Kesembilan program kerja RB di atas menunjukkan semangat yang tinggi dalam 

menciptakan sebuah pemerintahan yang baik.Kerjasama dari semua elemen pemerintah 

menjadi kunci keberhasilan RB. Aspek SDM, infrastruktur pemerintahan dan sistem 

yang ada juga harus seimbang sejalan sesuai dengan rel yang sudah ditentukan, 

sehingga pelaksanaan dan pencapaiannya sesuai dengan harapan. Jika dijalankan secara 

bersama-sama atas program RB tersebut, sistem dan roda pemerintahan akan berjalan 

secara baik, terhindar dari nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme yang saat ini 

menjadi sandungan paling rentan dalam birokrasi serta unsur kompetensi sumber daya 

aparatur yang masih terpaut jauh dari harapan dan prinsip-prinsip pelayanan yang harus 

terus ditingkatkan dari semua level pemerintahan. 

Sementara itu, berbagai perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dihampir 

semua level pemerintahan, namun masih belum berjalan secara optimal.Disamping itu, 

aspek rendahnya pelayanan publik masih menjadi persoalan yang serius dalam 

pencapaian tujuan reformasi birokrasi.Perbaikan terhadap pelayanan publik menjadi 

harapan yang paling dari masyarakat terhadap kinerja aparatur negara. (Pusat Kajian 

Kinerja Otonomi Daerah, 2012: 22-23). 

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.Pelayanan publik juga merupakan salah satu penentu 

apakah pemerintahan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak.Disamping itu, 

pelayanan publik juga bagian dari metode penilaian kinerja aparatur negara dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Dari pelayanan 

publik akan menghasilkan indikator kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas 
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layanan yang diberikannya, sehingga itu menjadi barometer atas terselenggaranya 

pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Menurut Indriyati dan Hayat (2015:831) bahwa pelayanan publik mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap tata pemerintahan dan sisitem yang ada di dalamnya. Baik 

buruknya pelayanan yang diberikan akan berimplikasi ekosistem dan dinamika 

pemerintahan dalam menciptakan iklim reformasi birokrasi yang sedang berkembang.  

Konsep pelayanan publik memang tidak bisa lepas dari kebutuhan 

masyarakat.Pelayanan publik dikatakan berhasil atau sukses ketika masyarakat merasa 

puas dan nyaman dalam menerima pelayanan.Begitu juga sebaliknya.Pelayanan publik 

adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal oleh aparatur negara 

dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, yaitu good government. 

Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk tidak melaksanakan prinsip-prinsip 

pelayanan yang tidak maksimal. Pemerintah dengan berbagai stakeholder yang ada 

sudah melakukan berbagai regulasi pelaksanaan pelayanan publik secara 

optimal.Melalui berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan, tentunya menjadi tumpuan utama bagi pemerintah kepada aparatur 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.Sudah menjadi hak 

masyarakat untuk menerima pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhannya. 

Sejatinya, masyarakat hanya mengharapkan sebuah kebaikan, keadilan, 

kesamaan hak, dan transparansi dalam pemberian layanan.Layanan yang baik, mudah, 

murah dan cepat adalah harapan masyarakat.Hal itu sebagai indikator dalam pelayanan 

yang baik.Dengan pelayanan yang optimal, konsekuensinya adalah aparatur 

mendapatkan penialain yang baik atas kepuasan yang diterima oleh masyarakat.Itu 

merupakan bentuk peningkatan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

Model Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 

Penilaian kinerja mempunyai beberapa model yang berkembang. Tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan output yang diharapkan bersama. 

Menurut Wirawan (2009) dalam Ayun menjelaskan model dan instrument yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja antara lain: Pertama, model esai. Model esai 

dalam penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang merumuskan hasilnya 

berbentuk narasi yang disampaikan secara tertulis.Memberikan penilaian dengan 
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melukiskan kinerja pegawai yang dinilai serta kelemahan dan kelebihan yang 

dimilikinya. 

Kedua, model critical incident. Model ini memberikan penilaian terhadap 

pegawai yang dinilai berdasarkan peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukan oleh 

pegawai.Penilaian ini berbasis pada kehidupan pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.Pada penilaian model ini diharuskan kepada penilai untuk membuat catatan 

yang melukiskan perilaku pegawai baik dan buruknya serta implikasi yang ditimbulkan. 

Model ini memberikan penilaian secara obyektif dan langsung kepada pegawai. 

Kesimpulan dari catatan harian dari penilai yang menentukan apakah pegawai ini 

bekerja secara baik atau tidak. Rumus dalam penilaian ini adalah perilaku buruk 

diberikan angka negatif, sementara perilaku baik akan diberi nilai positif, kemudian 

kedua penilaian tersebut dijumlahkan untuk menentukan apakah kinerja pegawai itu 

buruk atau baik. 

Ketiga, ranking method. Model ranking method memberikan penilaian melalui 

peringkat.Peringkat didapatkan dari kinerja yang dilakukan oleh pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya.Pegawai dilakukan pemeringkatan mulai dari yang 

tertinggi hingga terendah. 

Keempat, model checklist. Pada model ini penilaia melakukan checklist terhadap 

indikator kinerja pegawai yaitu hasil kerja, perilaku, sifat an karakter serta hal yang 

diperlukan dalam penilaian. Penilai melakukan observasi terhadap pegawai yang dinilai 

kemudian disesuaikan dengan indikator penilaian berdasarkan checklist yang sudah 

ditentukan. Bentuknya bisa bermacam-macam antara lain menggunakan pembobotan 

pada penilaiannya, dan lain sebagainya. Kemudian dijumlahkan pembobotannya, 

sehingga akan kelihatan apakah kinerjanya baik atau tidak dilihat dari jumlah yang 

dihasilkan. 

Kelima, model grapich rating scale.Model ini memberikan penilaian dengan 

membuat indikator kinerja pegawai yang sudah ditentukan diserta penjelasan dalam 

penilaiannya. Kemudian dideskripsikan melalui level kinerja yang dikemukakan melalui 

skala berbasis angka.  

Keenam, model forced distribution.Model penilaian kinerja ini mengelompokan 

penilaian terhadap kinerja pegawai dari angka 5-10 kelompok kurva normal dari yang 
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paling tinggi sampai terendah.Penilaiannya melalui observasi kinerja yang mendapatkan 

nilai baik yang terendah sampai tertinggi dengan pengelompokan yang tersebut di atas. 

Ketujuh, model forced choice scale. Model ini terdiri atas  15-50 tetrad dilihat 

dari level pekerjaan yang dinilai serta tugas dan tanggung jawabnya. Kedelapan, model 

behaviorally anchor rating scale (BARS). Model ini adalah menggunakan sistem 

penilaian dengan menggunakan pendekatan perilaku kerja yang dikonektivitaskan 

dengan perilaku dan sikap individu.BARS terdiri dari 5-10 seri dengan skal perilaku 

vertical untuk setiap indikator.Setiap dimensi disusun berdasarkan urutannya 5-10 

anchor yang menunjukkan perilaku setiap individu.Penyusunannya sesuai dengan nilai 

yang paling tinggi hingga terendah. 

Kesembilan, model behavior observation scale (BOS). BOS hampir sama 

dengan penilaian kinerja menggunakan BARS. Persamaanya terletak pada perilaku 

kerja sebagai dasar penilaian.Sementara yang membedakan keduanya terletak pada 

munculnya perilaku dalam pernyataan penilaian BOS. Tim penilai berdasarkan pada 

observasi perilaku berdasarkan anchor yang ada kemudian dilakukan deskripsi terhadap 

level yang dinilai. 

Kesepuluh, model behavior expectation scale (BES).Sistem penilaian BES 

mengedapankan pada prinsip perilaku dan karakter dari pegawai.Expektasi pegawai 

menjadi kunci penilaian dari pegawai yang dinilai.Tugas dan tanggung jawab pegawai 

harus diselesaikan secara baik dengan mengedepankan aspek perilaku, etika bekerja 

serta menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi. 

Kesebelas, management by objectives (MBO).Model penialain MBO 

memberikan ruang kepada pegawai untuk melakukan kreativitas kerja dan eksplorasi 

pengalaman dalam kerangka peningkatan kualitas kerja.Pegawai diberikan kewenangan 

untuk menyusun pekerjaan berjangka dan kemudian penyelesaiannya sesuai dengan 

ketentuan yang dibuat oleh dirinya.Sukses tidaknya dalam penerapan kinerja pegawai 

berdasarkan pada programnya menjadi penilaian dalam kinerja organisasi. Sehingga 

capaian dan target yang telah ditentukan menunjukkan sebuah kinerja. 

Keduabelas, 360 degree performance appraisal model. Model ini 

mengedepankan sistem penilaian berbasis sistem esai, MBO, BARS, checklist dan lain 

sebagainya. Perbedaannya terletak pada penilaianya. Dalam model ini, tim penilai 

terdapat dari berbagai unsur baik bawahan, atasan, teman sejawat, pelanggan, nasabah 
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dan lain sebagainya. Para penilai diberikan form untuk penilaian bagi pegawai yang 

dinilai, kemudian dari beberapa penilaian dijadikan satu dan diambilkan kesimpulan 

sebagai umpan balik dari kinerja yang sudah dilakukan. 

Ketigabelas, paired comparison.Model ini memberikan penilaian dengan 

melakukan perbandingan terhadap pegawai yang lain. Perbandingannya berdasarkan 

pada aspek kinerja yang telah dilakukan antara pegawai yang satu dengan yang 

lainnya.Model penilaian ini berbasis rumus, rumus yang digunakan adalah N (N-1)/2 

dimana N adalah jumlah pegawai yang dibandingkan.Model ini juga dapat dipakai 

untuk melakukan pemutusan hak kerja (PHK). 

Dari beberapa model penilaian kinerja di atas bahwa banyak pilihan bagi 

pemimpin untuk melakukan penilaian kinerja kepada pegawai. Banyak pilihan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja pegawai, selain motivasi dan support bagi pegawai, aspek 

sistem penilaiannya juga berimplikasi terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

Sementara itu penilaian kinerja pelayanan publik juga mempunyai koridor yang 

sama dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja dalam pelayanan publik akan 

berimplikasi kepada kualitas pelayanan dan kualitas kinerja pegawai. Sistem penilaian 

yang baik akan memacu kinerja pegawai agar bekerja sesuai dengan tujuan dan target 

yang sudah ditentukan. Penilaian kinerja juga akan berdampak terhadap kemampuan 

dan kompetensi yang dimiliki pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya.  

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan penilaian kinerja secara silang atau penilaian yang bersifat 

proporsional seimbang menyesuaikan dengan golongan aparatur sipil negara 

memberikan ruang yang lebih luas bagi instansi pemerintah.Golongan yang lebih tinggi 

pelaksanaan penilaiannya menggunakan SKP karena mempunyai standar pendidikan, 

pangkat dan jabatan, serta kemampuan dan kompetensi yang memadai sehingga lebih 

mempermudah aparatur sipil negara dalam penilainnya.Kemampuan aparatur yang 

diukur dari golongan dapat mempengaruhi penilaian kinerja yang dibuatnya. 

Sementara itu pada golongan yang lebih rendah, golongan I dan II akan 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian kinerja  berbasis SKP. Hal ini 

berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengisi berbagai instrument SKP yang 
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terlalu banyak, serta tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hal teknis. 

Sekalipun dilakukan berbagai sosialisasi, pendampingan dan arahan dalam pengisian, 

akan mengalami kendala dalam pengisiannya. Aparatur pada golongan ini menfokuskan 

pada kinerja teknis yang dilakukan sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penilaian 

menggunakan DP3 lebih tepat karena yang menilai adalah atasannya langsung.Atasan 

lebih mengetahui bawahannya yang berada pada golongan I dan II yang bekerja pada 

hal teknis, bukan pada tataran konsep dan kepemimpinan. 

Peningakatan pelayanan publik membutuhkan evaluasi dari setiap aparatur 

dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan target yang diharapkan. Berdasarkan hasil 

kajian dan analisis penelitian yang dilakukan, efektifitas penilaian kinerja silang lebih 

meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.Pada aparatur golonga I dan II lebih 

menfokuskan kinerjanya pada aspek pekerjaannya, yaitu pekerjaan teknis yang 

membutuhkan fisik ekstra, sehingga tidak disibukkan dengan hal administratif yang 

menyangkut penilaian kinerja dirinya. 

Penilaian cukup dilakukan oleh atasan dan secara langsung dapat diaplikasikan 

sesuai dengan hasil penilaiannya. Tentunya ada reward dan punishment yang juga harus 

dijalankan. Reward harus tetap dijalankan sebagai upaya untuk merangsang aparatur 

dalam menajalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan reward diharapkan aparatur 

bekerja sesuai dengan target yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya, punishment 

adalah sebagai pola pengamanan bagi aparatur agar tidak keluar dari rel yang sudah 

ditentukan. Punishment memberikan sanksi kepada aparatur yang melanggar dan tidak 

taat aturan. 
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ABSTRAK 

 
Salah satu model birokrasi yang dapat merubah sebuah administrasi tradisional adalah 

dengan penerapan new public management (NPM), meskipun pada gilirannya model ini pun 

memiliki banyak kritik terhadap gagasannya, yang dinilai memprivatisasi sektor birokrat 

secara eksklusif akan dijalankan layaknya sebuah administrasi bisnis yang memiliki 

kemampuan menjadikan pelanggan seorang raja. Namun dalam kebanyakan negara maju 

penggunaan model ini menjadi sangat ideal dan mampu menjawab tantangan global dengan 

dituntutnya kinerja secara efektif dan efisien. 

Terjadinya strategi untuk reformasi birokrasi Indonesia tentu akan menuai pro dan 

kontra sekalipun model NPM memiliki value yang cukup akurat dalam menunjang kemajuan 

kualitas birokrasi di negeri ini. Kemudian strategi dalam penerimaan dan penerapan model 

NPM inilah yang mampu memberikan jawaban atas carut marutnya birokrasi yang berjalan 

saat ini. 

 

Kata kunci: reformasi, birokrasi pelayanan publik, new public management 

 

LATAR BELAKANG 

Sebagai negara berkembang, Indonesia mewarisi sistem administrasi publik yang 

banyak menimbulkan permasalahan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang 

sesungguhnya jauh dari keberpihakan terhadap eksistensi masyarakat (Publik) sebagai 

salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan adminsitrasi publik. Seharusnya 

administrasi publik diharapkan dapat mengacu pada sebuah publik service yang baik 

dan melayani masyarakat secara bottom-up, namunterjadinya perselisihan antara tugas 

dan fungsi pada masing masing bidang membuat pembiayaan terhadap birokrasi 

menjadi dua kali lipat dari yang sebelumnya telah dianggarkan. 

Disisi lain birokrasi di Indonesia masih tampak selalu menjaga jarak sosial (social 

distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna 

jasa layanan, sehingga rakyat nyaris dalam situasi yang tidak berdaya (powerless) dan 

tidak memiliki pilihan
1
. Keberadaan rakyat dalam sistem penyelenggaraan negara 

ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan pembangunan, bukan sebagai bagian dari 

                                                           
1
 Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan 

Masyarakat Madani, LAN, Jakarta, Tahun 2002:33 
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kegiatan pembangunan itu sendiri, sehingga rakyat hanya akan menerima resiko 

kebijakan pembangunan tanpa ada sedikitpun posisi tawar (Bargaining position) yang 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.  

Bila disimak, sesungguhnya Orde Baru cukup banyak menunjukkan hasil bagi 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa terutama dalam mengatasi krisis politik 

dan ekonomi di tahun 1965/1966, Stabilitas, keamanan, kesejahteraan. Pembangunan 

Nasional dengan strategi Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan dan 

stabilitas telah menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita kurang dari 100 dolar 

Amerika di tahun 1967 menjadi 1200 dolar ditahun 1993. Indonesia dari negara miskin 

menjadi negara low middle income, laju pertumbuhan rata-rata 7 persen setahun. Dari 

negara yang dominan agraris mulai tumbuh menjadi industrial. Dari pengimpor terbesar 

beras di tahun 1970-an bisa swasembada ditahun 1980-an. Kemiskinan absolut turun 

dari 60 % ditahun 1970-an menjadi 13 % ditahun 1994. Indonesia yang pertama di Asia 

Tenggara meluncurkan satelit telekomunikasi.  Ditahun 1970-an tidak mungkin jalan 

darat dari Aceh ke Jakarta, di tahun 1990-an bisa ditempuh dalam 3 hari. Listrik dan 

telepon masuk ke desa-desa.(Robert E.Elson tentang Pidato Soeharto ―A Political 

Biography‖ dalam Tjokroamidjojo (1992: 6).Namundi sisi lain, kekuasaan jaman Orde 

Baru juga mempunyai kekeliruan yang telah menjerumuskan bangsa Indonesia dimasa-

masa paroh akhir kekuasaannya, dikarenakan tidak diterapkannya Good Governance 

serta merajalelanya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

hampir disemua sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian pula 

penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian cenderung merupakan autocratic 

Bureaucratic policy sertakonsentris patrimonial menjadi sumbatan bagi demokrasi. 

Kondisi seperti di atas setidaknya turut melatari reformasi terhadap birokrasi 

Indonesia terus digencarkan,yang  minimal bisa membuat efektifitas dan efisiensi pada 

administrasi publik dapat berjalan sesuai target dan tidak memakan waktu serta biaya 

yang terlalu over. Setelah adanya efektifitas dan efisiensi pada kinerja barulahbisa 

meningkatkan kualitas publik service yang memberikan kepuasan terhadap para 

masyarakat. 

Salah satu model birokrasi yang bisa merubah sebuah administrasi tradisional 

adalah dengan penerapan new publicn management (NPM), meskipun pada gilirannya 

model ini pun memiliki banyak kritik terhadap gagasannya, yang dinilai memprivatisasi 
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sektor birokrat secara eksklusif akan dijalankan layaknya sebuah administrasi bisnis 

yang memiliki kemampuan menjadikan pelanggan seorang raja. Namun dalam 

kebanyakan negara maju penggunaan model ini menjadi sangat ideal dan mampu 

menjawab tantangan global dengan dituntutnya kinerja secara efektif dan efisien. 

Terjadinya strategi untuk reformasi birokrasi Indonesia tentu akan menuai pro dan 

kontra sekalipun model NPM memiliki value yang cukup akurat dalam menunjang 

kemajuan kualitas birokrasi di negeri ini. Kemudian strategi dalam penerimaan dan 

penerapan model NPM inilah yang mampu memberikan jawaban atas karut-marutnya 

birokrasi yang berjalan saat ini. 

Berfungsi atau tidaknya model NPM dalam sebuah birokrasi negara berkembang 

layaknya Indonesia tergantung dengan mindset masyarakat yang siap atau tidaknya 

dalam menerima dan menjalankan birokrasi dengan model new public management. 

 

KERANGKA TEORITIS 

Birokrasi Negara Berkembang 

Beberapa kajian tentang birokrasi dengan paradigma  politik birokrasi  tidak  bisa  

lepas  dari Allison‘s  Paradigm  of  Bureaucracy Politics  yang  dikembangkan  oleh 

Graham  Allison  (1971)  dan  Allison dan  Morton  Halperin  (1972) sebagaimana  

diulas  secara mendalam  oleh  H.  George Frederickson  (2003)  dalam  bukunya The  

Publik  Administration  Theory Primer.    Secara  umum  teori  politik birokrasi  adalah  

teori  yang menjelaskan peran administrasi dan birokrasi  dalam  proses  pembuatan 

kebijakan  publik  sekaligus  menolak pandangan  dikotomi  antara administrasi  dan  

politik. Kemunculan  teori  politik  birokrasi muncul  sejak  birokrasi  memainkan peran  

dan  prilaku  politik  dalam tataran  empiris  administrasi  publik
2
.  

 

Reformasi Birokrasi 

Pelayanan publik (publik services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping 

sebagai abdi negara. Pelayanan publik (publik services) oleh birokrasi publik 

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara 

kesejahteraan (welfare state). Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi 

                                                           
2
 Frederickson,  H.  George,  2003. Dalam Ahmad Fauzal Adim, 2012: 2) 
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suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin 

baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat
3
. 

 

Model Public administration: New Public Management (NPM) 

New Public Management adalah sebuah pemikiran dominasi oleh para akademisi 

dan peneliti untuk menjalankan sektor publik yang memiliki paradigma berkualitas, 

seperti yang dikatakan oleh (Osborne and Gaebler 1992; Borins 1994; Hughes 1998) 

dalam sebuah jurnal Charles Polidano  

The new public management has come to dominate thinking about publiksektor reform 

by practitioners and academics alike. Some have hailed it as a new paradigm
4
 

Model new public management adalah sebuah dorongan dari publik 

untukmendapatkan sebuah pelayanan yang memiliki kualitas dan efisiensi waktu begitu 

cepat untuk menjawab tantangan dari sebuah globalisasi. 

Pertentangan antara para birokrat yang mengelak dari kegiatannya yang over 

consumpting membuat publik memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam 

reformasi sebuah administrasi publik. 

There are differing interpretations of what that common response 

consists of. But there is general agreement that key components include 

deregulation of line management; conversion of civil service departments into 

free-standing agencies or enterprises; performance-based accountability, 

particularly through contracts; and competitive mechanisms such as 

contracting-out and internal markets
5
. 

 

Ada  dua  arus  utama pemikiran  yang  menguatkan eksistensi  NPM.  Pertama,  

pemikiran institusi  baru  ekonomi  yang dibangun  dari  teori  pilihan  public(public  

choice  theory),  teori principal-agent  (principal-agent theory),  dan  teori  transaksi-

harga(transactional-cost theory)  yang memandang  bahwa  politik  sebagai suatu  

fenomena  pasar.  Kedua, pemikiran  manajerial (managerialism)  yang  memiliki 

gagasan  bahwa  reformasi  sektor publik  berasal  dari  sektor administrasi  bisnis. NPM  

merupakan pendekatan  terhadap  manajemen publik  yang  muncul  sebagai  kritik 

terhadap  birokrasi  klasik  dengan prinsip-prinsip pengaturannya dalam administrasi  

                                                           
3
Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Prenada Media Gruop, Jakarta, (Tahun 2008: 8). 

4
Osborne, David, and Ted Gaebler (1992).Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is 

Transforming the Publik Sector. New York: Penguin. 
5
Hood, C. (1991). A publik management for all seasons? Publik Administration, 69(1), 3-19. 

the NPM does not suit developing countries since governments in these countries may lack the necessary 

expertise and have unreliable information systems.. 
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publik.  Birokrasi  klasik selama  ini  dianggap  memiliki kekakuan  yang  progresif,  

sistem yang  kompleks  dan  pengambilan keputusan  top-down,  aturan hirarkis,   yang  

menyebabkan  jauh dari  harapan-harapan  warganegara.  

Pendapat ini sejalan dengan ―label‖ NPM  dibawah  teori  pilihan  publik (public  

choice  theory)  yang menyebut  paradigma  NPM  sebagai paradigma  anti-birokrasi  

dan  antiprosedural  (Anthony  B.  L.  Cheung, 1997). Selanjutnya pendapat dari 

deLeon,  Denhardt  dan  Kamenskysebagaimana  diungkap  juga  oleh Hiromi  

Yamamoto  (2003)  

―Government  is  urged  to  adoptboth  the  "techniques"  of  business administration  

and  business "values,"  which  include  the  values of  competition,  a  preference  for 

market  mechanisms  as  a  means  of social  choice,  and  respect  for  the 

entrepreneurial  spirit.   

Menurutmereka  pemerintah  dihimbau  untukmengadopsi  nilai  dan  

teknikAdministrasi  bisnis,  seperti  nilaikompetisi,  mekanisme-mekanismepasar  

sebagai  alat  pilihan  sosial, dan  menjadikan  jiwa  usahawansebagai motornya. 

Penjelasan-penjalasan  di  atas membawa  pada  pemahaman  bahwakemunculan  

NPM  sebagai  sebuah proses  dialektika  dari  kritikterhadap  model  manajemen  

publik klasik  yang  kemudian  memunculkansuatu  model  manajemen  publikyang  

mengadopsi  spirit  dan  teknik-teknikdari  sektor  bisnis,  inilah  yang selanjutnya  

disebut  sebagai  New Public Management.  NPM  merupakan  reformasi paradigma  

administrasi  publik  lama yang  berbasiskan  traditional  ruled based,  authority  driven  

processdengan  pendekatan  baru  yang berbasiskan  pada  market(mekanisme  pasar)  

dan competetion-drivenbased. 

Sedangkan,  prinsip-prinsip  NPM menurut  Hood  sebagaimana dikemukakan  oleh  

Yeremias  T. Keban  (2004)  terdiri  dari  tujuh doktrin.  Pertama,  menggunakan 

manajemen  profesional  dalam sektor  publik.  Kedua,  manggunakan indikator  

kinerja.  Ketiga,  lebih fokus  pada  kontrol  output. Keempat, perhatian lebih diarahkan 

pada  unit-unti  kecil  dari  organisasi sektor publik. Kelima, menggunakan prinsip  

kompetisi.  Keenam, menggunakan  gaya  manajemen sektor  swasta  dalam  praktek 

manajemen  publik.  Ketujuh, menekankan  disiplin dan  efisiensi resources.   

METODE KAJIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan 

masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, 
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menganalisis, dan menginterpretasikannya secara kualitatif. Menurut Levy J Maleong 

(2006:31) menjelaskan metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. 

Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur dan kepustakaan guna  menemukan 

landasan-landasan konseptual dan fakta empiris yang akhirnya  dilakukan analisis 

keterkaitan diantara fenomena yang terjadi. Sebagaimana penjelasan Satori Djam‘an & 

Komariah (2014:40), dinyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah 

dengan menyandarkan kebenaran pada sisi kriteria ilmu empiris yang berusaha untuk 

mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi kejadian-kejadian 

pada setting sosial. Pernyataan-pernyataan ilmu empiris yang memiliki kebenaran 

ilmiah harus cocok dengan fakta pengalaman yang didukung oleh evidensi (bukti) 

empiris. 

 

PEMBAHASAN 

Pergantian kepemimpinan pasca reformasi ternyata tidak banyak mengubah 

perilaku pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi publik yang bertumpu pada 

peningkatan pelayan publik, bahkan terjadi hal yang sebaliknya. Mengapa hal itu bisa 

terjadi? Jawaban atas hal itu adalah tidak adanya komitmen dan keteladanan dari para 

pemimpin. Perencanaan dan program reformasi sebaik apapun tidak akan bisa 

dijalankan kalau tidak ada komitmen dan keteladanan dari para pemimpin. Oleh karena 

itu, mau tidak mau pada Pemilu yang akan datang kita harus mendapatkan pemimpin-

pemimpin yang mempunyai komitmen dan keteladanan tidak hanya pada proses 

reformasi birokrasi melainkan pemimpin yang mempunyai komitmen dan keteladanan 

untuk mengubah masa depan bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Hanya para 

pemimpin berkomitmen dan mampu memberi teladan serta benar-benar meluhurkan 

nilai-nilai moral dan akhlak, yang mampu menegakkan supremasi hukum dalam era 

pembangunan nasional berkelanjutan, dalam kerangka dasar membangun kembali 

Indonesia. 

Agenda reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya 

yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar 

pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Beberapa poin berikut ini 

adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi seperti : 
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a. Langkah internal: 

1) Meluruskan orientasi Reformasi birokrasi harus berorientasi pada 

demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus 

mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara 

pada pelayanan masyarakat. 

2) Memperkuat Komitmen Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. 

Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat 

untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. 

Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada 

stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama 

tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau 

bekerja tidak benar. 

3) Membangun Kultur Baru, Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi 

negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit -belit dan 

penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan 

pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, 

melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya. 

4) Rasionalisasi Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak 

efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting 

dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan 

permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi. 

5) Memperkuat Payung Hukum Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi 

dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi 

koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan. 

6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Semua upaya reformasi 

birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber 

daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan 

penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, 

pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.  
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b. Langkah eksternal: 

1) Komitmen dan keteladanan elit politik Reformasi birokrasi merupakan 

pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami 

tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama 

dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat 

dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya 

pemimpinpemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. 

Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada 

bawahan dan masyarakat. 

2) Pengawasan masyarakat terhadap  Reformasi birokrasi akan berdampak 

langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat 

dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. 

3) Pentingnya Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur penting dalam 

menciptakan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah dengan 

mereformasi birokrasi (civil service). Ini merupakan tantangan yang besar 

bagi Indonesia yang mewarisi institusi kepegawaian negeri yang masif 

(bersifat massal), serba kekurangan dana, dan kurang profesional. Menurut 

Steffan Synnerstrom dari bank pembangunan asia, ada dua faktor kunci 

untuk memperbaiki kinerja birokrasi, yaitu dengan meningkatkan 

transparansi dan memperkuat akuntabilitas. Khusus Indonesia yang 

memiliki sekitar 3,6 juta pegawai negeri di luar militer dan polisi, proses ini 

hanya dilakukan secara gradual.  

Salah satu hal yang disorot Synnerstrom adalah tradisi di Indonesia yang 

memisahkan antara penyusunan kebijakan (Policy making) dan penyusunan anggaran 

(Budgeting). Juga, pemilahan anggaran menjadi "anggaran pembangunan" dan "anggran 

rutin". Tradisi ini membawa sejumlah kelemahan. Pertama, perubahan kebijakan, 

standar kinerja, pengeluaran, diatur melalui jalur administratif, tanpa terkait dengan 

anggaran, sehingga implementasi kebijakan sering tak sesuai dengan perencanaan. 

Kedua penyusunan anggaran di departemen umumnya disusun berdasarkan "formula 

yang kaku". Dengan demikian, untuk sebagian besar institusi, dana yang diterima sangat 
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tidak mencukupi, tetapi ada juga sebagian kecil institusi yang memperoleh anggaran 

yang sangat besar. 

Ketiga, Departemen Keuangan tidak memiliki kontrol terhadap anggaran karena 

sudah ditetapkan berdasarkan "formula yang kaku". Selain birokrasi, partai politik juga 

memegang peranan sangat penting dalam sistem politik yang demokratis. Menurut Ben 

Reilly, Direktur Center for Democratic Institutions di Australian National University, 

apa yang terjadi dalam dunia kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia seiring dengan 

tren yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.  

 

c. Strategy of New Public Management in developed country 

Birokrasi yang terjadi dalam negara berkembang memang memiliki permasalahan 

yang begitu kompleks baik secara konseptual maupun kontekstual, perbedaan perspektif 

dalam setiap birokrasi yang membuat fungsi birokrasi menjadi jauh dari kata melayani 

masyarakat. 

Indonesia dengan model administrasi publik yang masih terbilang tradisional dan 

memerlukan reformasi dalam sebuah tatanan birokrasi dituntut untuk menemukan 

model administrasi publik yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat tanpa 

harus mengurangi sebuah nilai atau fungsi dari birokrasi tersebut. Reformasi 

administrasi publik merupakan gencaran yang dijatuhkan kepada para pemerintah untuk 

mengatur tata ulang sistem birokrasi yang ada di Indonesia sehingga tidak over 

consumer dan hanya memiliki sedikit tingkat efektifitas produksi yang bermanfaat 

terhadap masyarakat. 

Reformasi dalam sebuah birokrasi mampu membuat beberapa elemen dalam 

sebuah pemerintahan menjadi lebih efektif seperti yang dikatakan oleh Pollitt and 

Bouckaert, yaitu: 

―Reforms aimed at improving the quality of publik services, saving publik expenditure, 

increasing the efficiency of governmental operations, and making policy implementation 

more effective (Pollitt and Bouckaert, 2000‖)
6
 

 

Reformasi dapat membuat sebuah improvisasi untuk menuju ke sebuah 

pelayanan publik yang memiliki kulaitas, mengurangi sebuah pembelanjaan yang boros 
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dan mendapatkan operasional yang lebih efektif serta membuat implementasi kebijakan 

yang lebih efektif. 

Reformasi dalam sebuah negara berkembang sebenarnya memiliki beberapa 

faktor yang berasal dari beberapa komponenen sebuah pemerintahan. Pertama adalah 

pemerintah sebuah negara berkembang memberikan sebuah pelayanan yang efektif dan 

efisien berdasarkan nilai sebuah ekonomi seperti yang dilansir oleh UNDP‘s annual 

An established public administration has been vital to economic development. The 

enormous economic success of the East Asian New Industrial Countries is not simply 

the triumph of the market but is also the result of strong state institutions considered the 

main instruments of effective governance (UNDP, 2005c:5) 

Kedua, reformasi memberikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang 

mumpuni dalam menjalankan fungsi birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Ketiga 

sistem administrasi akan memiliki hak untuk menyingkirkan sistem yang lemah dalam 

hal pelayanan publik. Dan keempat reformasi dengan model NPM akan membuat 

sebuah akuntabilitas, transparasi, responsif dan hal inilah yang diinginkan dalam sebuah 

demokrasi, ketika sebuah administrasi publik merupakan sebuah permasalahan krusial. 

Karakteristik yang paling krusial dalam sebuah model NPM di tahun 1991 adalah 

dengan adanya tujuh elemen sebuah reformasi yakni: 

1. Hands-on professional management in the publicsektor 

2. Explicit standards and measures of performance  

3. Greater emphasis on output controls  

4. Shift to disaggregating of units in the publiksektor 

5. Shift to greater competition in publiksektor 

6. Stress on private sektor styles of management practice  

7. Stress on greater discipline and parsimony in resource use
7
 

  

Dengan adanya tujuh elemen dari hood dapat dideskripsikan sebuah rencana 

strategi dalam reformasi birokrasi, yaitu: 1) pejabat publik harus lebih memiliki otonomi 

dalam menjalankan sebuah manajemen keuangan serta akuntabilitas yang baik; 2) 

pemerintah harus lebih fokus dalam mengukur sebuah hasil dari birokrasi, untuk 

permasalahan indikator dan target merupakan pengukuran secara kuantitatif; 3) kontrol 

terhadap output harus lebih diutamakan dan sama halnya dengan kontrol terhadap hasil 

harus lebih diperhatikan daripada sebuah proses; 4) pemerintah harus menerapkan 
                                                           
7
 Hood, C. (1991). A publik management for all seasons? Publik Administration, 69(1), 3-19. 
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sebuah persaingan dengan sebuah public agency dalam permasalahan tender, sehingga 

dengan biaya yang sedikit dapat membuat anggaran menjadi lebih efisien namun tetap 

efektif. 

 

Rintangan sebuah strategi New Public Management 

Penerapan New Public Management sangatlah tidak mudah untuk langsung 

mengadopsi model ini,  melihat negara berkembang memiliki sebuah rintangan 

rintangan yang harus dilakukan secara berkala untuk mempersiapkan menjalankan 

birokrasi terhadap model new public management.  

Secara garis besar terdapat delapan rintangan yang dapat digambarkan ketika 

sebuah negara berkembang akan melakukan reformasi birokrasi dengan model new 

public management, pertama adalah NPM tidak akan cocok dengan negara berkembang 

menurut (polidano; 1999)
8
 yang dikarenakan kurangnya keahlian yang profesional 

dalam menjalankan sebuah sistem dari new public management. 

Developing countries have lacked the resources and managerial capacity to adopt 

rather sophisticatedNPM reforms, although countries like India have supported the 

reorientation of government role and menu of options for providing various functions 

and services, often extending beyond the original vision of NPM. 

 

Kedua prinsip desentralisasi yang diangkat dalam negara maju seringkali bertolak 

belakang dengan prinsip yang digunakan di negara berkembang, hal ini membuktikan 

bahwa negara berkembang masih kukuh menggunakan sentralisasi dalam pengambilan 

keputusan. Konsep sentralisasi ini akan membuat negara berkembang hanya 

dikendalikan oleh orang orang pusat tanpa adanya managerial yang bisa mengkontrol 

posisi kebijakan daerah, munculah praktik praktik korupsi dalam sebuah pemerintahan. 

Berdasarkan argumen dari Batley and Larbi (2004) bahwa new public 

management merupakan penerapan prinsip prinsip privat sektor dalam menjalankan 

sebuah birokrasi dan manajemen kebijakan publik, namun dalam aksinya negara 

berkembang tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan prinsip prinsip 

pasar dan operasi pasar 

Keempat dalam pemerintahan negara berkembang akan kesulitan dalam 

pemesanan hukum yang kuat ketika menjalankan model NPM, karena kebutuhan 

                                                           
8
the NPM does not suit developing countries since governments in these countries may lack the necessary 

expertise and have unreliable information systems. 
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sebuah hukum dalam pelaksanaan kontrak dan tidak didirikan secara tetap. Hal ini sama 

halnya dengan sulitnya sebuah negara berkembang dalam peralihan menuju reformasi 

birokrasi yang diinginkan. 

Dalam model new public management terkadang terdapat poin yang mampu 

digunakan dalam negara berkembang yang satu tetapi tidak dapat dilakukan pada negara 

lain arena beberapa faktor internal negara tersebut, kebanyakan yang terjadi adalah 

ketika negara berkembng mengadopsi sebuah model dari negara maju dan tidak adanya 

persiapan tanpa pengertian yang jelas mengenai model tersebut maka ketika negara 

berkembang tersebut benar benar melakukan penerapan hanya akan membuat kacau 

pada negara berkembang. 

Ekspektasi publik yang terjadi dalam sebuah negara maju tentu akan sangat 

berbeda dengan negara berkembang, kultur politik dari masyarakat juga akan 

mempengaruhi persiapan sebuah negara berkembang dalam menjalankan reformasi 

birokrasi. Ekspektasi publik ini juga berawal dari sebuah local service yang kadang 

kurang memuaskan dalam negara berkembang. 

Ketujuh, dalam mekanisme akuntabilitas negara berkembang mendikotomi dua 

kepentingan yakni administrasi yang dianggap formal dan tidak formal secara tidak 

langsung dalam negara berkembang selalu menggunakan birokrasi tidak formal untuk 

menutupi transparasi biaya yang harus dipertanggungjawabkan. 

Terakhir adalah komitmen dalam menjalankan sebuah privatisasi yang menuai 

pro dan kontra karena pada dasarnya negara berkembang tidak mampu menjalankan 

kapasitas administrasi sebuah birokrasi dan menjalankan tugas kompleks dengan sukses.  

Akhirnya,  secara  umum paradigma  NPM  merupakan pendekatan  dalam  

manajemen publik,  termasuk  birokrasi  publik didalamnya,  yang  menggunakan 

pengetahuan  dan  pengalaman sektor  swasta  dalam  rangka reformasi manajemen 

publik. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa : 

1. Reformasi birokrasi harus dilakukan secara komprehensif, baik pada tataran 

manajemen maupun SDM yang melaksanakannya. 
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2. Tantangan reformasi birokrasi di negara berkembang (Indonesia) adalah adanya 

pola budaya patron-clien bagi para penyelenggara pemerintahan sebagai warisan 

budaya penyelenggara negara pada masa sebelum reformasi. 

3. New Public Managementyang mengadopsi model administrasi bisnis, sebagai 

salah satu alternatif terbaik dalam reformasi birokrasi. 

4. Diperlukan beberapa upaya strategis dalam merubah cara pikir, cara pandang dan 

perilaku para birokrat untuk dapat menerapkan NPM secara optimal.   

 

Rekomendasi 

1. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set 

serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada publik service. 

2. Diperlukan sesegera mungkin langkah-langkah sosialisasi dengan 

mempergunakan berbagai macam media  formal, informal maupun non formal 

untuk memutus rantai birokrasi tradisional. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk: 1) mengkaji dan menganalisis pengaruh simultan 

motivasi terhadap kinerja pegawai; 2) mengkaji dan menganalisis pengaruh simultan budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai; 3) mengkaji variabel yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Data 

penelitian didapat melalui studi dokumen dan wawancara terhadap 40 responden pegawai 

pada intansi tersebut dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah data dikumpulkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial untuk variabel motivasi (X1) 

diperoleh nilai signifikansi 0.263< 0.05.Karena nilai signifikansi 0.263< 0.05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak.Hal ini berarti H1 ditolak atau terbukti tidak signifikan, yang berarti 

bahwa motivasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) pada Pegawai Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah.Selanjutnya, untuk variabel 

budaya organisasi (X2) diperoleh nilai signifikansi 0.007< 0.05. Karena nilai signifikansi 

0.007< 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.Hal ini berarti H2 diterima atau terbukti 

signifikan, yang berarti bahwa budaya organisasi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja (Y) pada Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Budaya organisasi, Kinerja, Pegawai 

 

PENDAHULUAN 

Faktor motivasi yang tinggi dan  budaya organisasi yang kuat sangat berperan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. Motivasi menjadi pendorong seseorang 

melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itulah 

tidak heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya 

mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk itu motivasi pegawai perlu dibangkitkan 

agar pegawai dapat menghasilkan kinerja yang terbaik. Sedangkan budaya organisasi 

yang kuat akan membentuk iklim yang sehat dalam lingkungan kerja sehingga akan 

membentuk komitmen tinggi pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya untuk 

memajukan organisasi melalui kinerjanya.  

Berdasarkan uraian diatas terlihat betapa pentingnya peranan motivasi, dan 

budaya organisasi pegawai  dalam meningkatkan kinerja pegawai dimana hal tersebut 

juga akan berimplikasi pada lancarnya kinerja organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk 
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menganalisis pengaruh motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Tujuan dari Penelitian  ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh 

simultan motivasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis 

pengaruh simultan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Maluku Tengah. 3) Untuk mengkaji 

variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

1). Bagi organisasi, sebagai masukan dan bahan informasi bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam memberikan motivasi dan  

menciptakan budaya organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. 2) 

Sebagai bahan informasi untuk  melakukan penelitian selanjutnya. 

Setiap individu pekerja pada dasarnya mempunyai kebutuhan dari masing-masing 

pribadi, seperti kebutuhan untuk memperoleh penghasilan, menghidupi diri dan 

keluarganya, rasa bangga, dan aktualisasi diri. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong 

pemain untuk aksi atau mendukung memberi tindakan nyata untuk menyatakan aksinya. 

Berarti ada dorongan dari pribadi karena kemauannya dan disebabkan dari dalam diri 

dan lingkungan kerja. (Munandar.1988). 

Hasibuan (2003) menjelasakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Dengan 

demikian, motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi 

bawahannya, agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah 

hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, agar mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Supardi dan Anwar (2004) mengatakan motivasi adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada sescorang akan mewujudkan 

suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motivasi 
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bukanlah yang dapat diamati tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena 

sesuatu perilaku yang tampak. 

Menurut Heidjachman dan Husnan (2003), motivasi merupakan proses untuk 

mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Untuk 

membangun produktivitas dan motivasi pekerja ada dua hal yang harus dilakukan: 

pertama, carilah pembayaran pekerjaan individual seseorang; dan kedua, bantu mereka 

mencapai pembayaran untuk setiap tugas tambahan yang diberikan sehingga baik 

kebutuhan instansi maupun individu tercapai (Timpe, 1999).  

Menurut As'ad (2003), motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan. 

Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat 

sehingga motivasi tersebut merupakan driving force yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Lebih lanjut 

Wexley & Yukl (1977), dalam oleh As'ad (2003), memberikan batasan mengenai 

motivasi sebagai the process by which behavior is energized and directed. Motivasi 

merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Seseorang yang dengan sengaja mengikatkan diri menjadi bagian dari organisasi 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya adalah agar mereka dapat 

berinteraksi dengan manusia lainnya dan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.  

Sebenarnya banyak pembahasan teori-teori motivasi, namun ada beberapa yang 

cukup menonjol adalah antara lain sebagai berikut: Teori Maslow, mengenai tingkatan 

dasar manusia yaitu: (a) kebutuhan fisiologi dasar, (b) keselamatan dan keamanan, (c) 

cinta/kasih sayang, (d) penghargaan, (e) aktualisasi diri (self actualization).   

Herpen et al. (2002); hasil penelitiannya mengatakan bahwa motivasi seseorang 

berupa intrinsik dan ekstrinsik Sedangkan Gacther and falk (2000), Kinman and Russel 

(2001); Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sesuatu yang sama-sama mempengaruhi tugas 

seseorang. Kombinasi insentive intrinsik dan ekstrinsik merupakan kesepakatan yang 

ditetapkan dan berhubungan dengan psikologi seseorang. Berbagai teori motivasi yang 

ada salah satunya adalah Porter Lawler Model. 

Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai, hal ini 

disebabkan karena budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi ciri-ciri kebiasaan 

yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungan organisasinya, akan 

membentuk suatu persepsi subyektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada 
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faktor-faktor seperti toleransi resiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang, persepsi 

keseluruhan ini akan menjadi budaya atau kepribadian organisasi tersebut yang mampu 

mendukung dan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dan kinerja oeganisasi serta 

dampak yang lebih besar pada budaya yang lebih kuat (Brahmasari dan Suprayetno, 

2008).  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2001). Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu 

hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu. Seseorang akan selalu mendambakan penghargaan terhadap hasil 

pekerjaanya dan mengharapkan imbalan yang adil. Penilaiaan kinerja perlu dilakukan 

seobyektif mungkin karena akan memotivasi karyawan dalam melakukan kgiatannya. 

Disamping itu pula penilaan kinerja dapat memberikan informasi untuk kepentingan 

pemberian gaji, promosi dan melihat perilaku karyawan.  

Menurut Prawirosentono (1999) bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, 

kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang 

tidak dicari kegiatan mempunyai nilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, 

bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.  

Waldman (1994); kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa 

yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-

masing individu dalam organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara (2001); kinerja 

dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Cascio (1995) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi 

karyawan dari tugas-tuganya yang telah ditetapkan. Soeprihantono (1988); mengatakan 

bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama pereode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, target/sasran/criteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Brahmasari (2008) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan 

organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, 

fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. 
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Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat 

pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. Manajemen kinerja  merupakan 

suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan 

individu, sehingga kedua tujuan tersebut bertemu. Kinerja juga dapat merupakan 

tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun 

waktu tertentu dan dapat diukur. 

 

Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah selama 2 bulan dengan populasi adalah pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 48 orang. Mengingat 

responden semuanya dapat dijangkau, maka pengambilan Sampel menggunakan Teknik 

Sensus (sampel jenuh). Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

yaitu : 

              N 

n = ----------------- 

N. (e)
2
 + 1 

 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = Populasi 

e = error 

 

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan 

melalu wawancara dengan pegawai melalui koesioner dan data sekunder melalui 

dokumen yang ada. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan cara Uji 

Validitas yaitu metode analisis data yang digunakan melalui proses validitas suatu alat 

ukur. Apakah suatu alat ukur dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur 

(Cooper dan Schindler, 2003). Uji validitas dilakukan dengan menganalisis valid 

tidaknya sub variabel yang digunakan sebagai pengukuran dan selanjutnya dari sub 

variabel yang valid akan dilakukan analisis butir untuk melihat butir yang valid melalui 

penggunaan SPSS versi 20.0 Untuk menguji validitas setiap konstruk, dalam hal ini 

convergent validity digunakan confirmatory factor analysis (CFA).  
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PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsungdengan cara mendatangi objek penelitian untuk menyerahkan kuesioner dan 

mengumpulkannya kembali setelah selang waktu yang telah ditentukan. Dari total 40 

kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Maluku Tengah, kuesioner yang kembali sebanyak 31 buah dan semunya 

terisi lengkap sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tingkat 

pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel  di bawah ini: 

 

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kuesioner yang dibagikan 

Kuesioner yang tidak Kembali 

Kuesioner yang kembali dan dapat diolah 

40 

9 

31 

100% 

22.5% 

77.5% 

Sumber: data primer, diolah, 2016 

 

Karakteristik Deskriptif Responden 

Karakteristik responden diperoleh dari identitas responden  yang tercantum pada 

masing-masing jawaban atas pertanyaan kuesioner. Karakteristik responden yang 

dianalisis dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin, Lama Kerja dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin,  

Lama Kerja dan tingkat Pendidikan  

Jenis Kelamin Lama Kerja Tabel Pendidikan 

No  Jenis 

Kelamin 

Jumlah No  Lama 

Kerja 

Jumlah  N

o  

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah  

 

1 

 

Laki-laki 

 

12 

1 ≤ 5  - 1 SMA/SMK 3 

2 6 – 10     15 2 Diploma  1 

 

2 

 

perempu

an 

 

19 

3 11 – 16  6 3 S1/Magister 26 

4 17 keatas  10 4 S3/Doktor 1 

Jumlah 31 Jumlah 31 Jumlah 31 
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Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan, mengatur dan menyimpulkan karakteristik utama dari data sampel. 

Statistik deskriptif memasukan tabulasi, melukiskan dan menggambarkan set dari data. 

Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah 

dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini antara lainmotivasi (X1), budaya organisasi (X2) dan kinerja (Y). 

Untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik variabel secara rinci dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Motivasi (X1) 31 30 56 46.81 .950 5.288 

B. Organisasi 

(X2) 
31 18 25 20.87 .373 2.078 

Kinerja (Y) 31 58 98 76.29 1.532 8.529 

Valid N (listwise) 31      

Sumber: hasil penelitian, 2016 

 

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa variabel motivasi (X1) dengan sampel 

(N) sebanyak 31 orang memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 56, 

rata-rata sebesar 46.81 dan standar deviasinya sebesar 5.288. Selanjutnya, untuk 

variabel budaya organisasi (X2) dengan sampel (N) sebanyak 31 orang memiliki nilai 

minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 20.87 dan standar 

deviasinya sebesar 2.078. Dan yang terakhir untuk variabel kinerja (Y) dengan sampel 

(N) sebanyak 31 orang memiliki nilai minimum sebesar 58, nilai maksimum sebesar 98, 

rata-rata sebesar 76.29dan standar deviasinya sebesar 8.529. 

 

Uji Kualitas Data 

  Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam 

kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji 
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validitas dan reliabilitas.Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. 

 

Uji Validitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Alat ukur yang valid berarti alat ukur 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini 

pendekatan yang digunakan untuk mengukur validitas yaitu construct validity dengan 

melakukan analisis faktor. Alat uji yang digunakan untuk melakukan analisis faktor 

adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Instrumen 

kuesioner dinyatakan valid jika memiliki nilai KMO MSA dan  factor loading ≥ 0,5. 

Untuk variabel pengalaman, tidak perlu dilakukan uji validitas karena diukur 

berdasarkan lama bekerja auditor. Berikut hasil uji validitas untuk variabel-variabel 

penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X1) 

Variabel Indikator KMO Loadng Factor 

Motivasi (X1) 

M1.1 

M1.2 

M1.3 

M1.4 

M1.5 

M1.6 

M1.7 

M1.8 

M1.9 

M1.10 

M1.11 

M1.12 

0.734 

0.890 

0.141 

0.040 

0.786 

0.891 

0.287 

0.878 

0.904 

0.792 

0.795 

0.606 

0.236 

Sumber: hasil penelitian, 2016 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua indikator untuk variable 

motivasi adalah valid dimana nilai KMO MSA yang diperoleh > 0.5 dan nilai factor 

loading yang diperoleh untuk indikato-indikator tersebut > 0.5, sehingga dapat 

digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Kecuali untuk indikator M1.2, M1.3, 

M1.6 dan M1.12 yang tidak valid dikarenakan nilai  factor loading lebih lebih kecil dari 

0.5 sehingga indikator tersebut tidak dimasukan dalam pengolahan data selanjutmya. 
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Tabel 5.Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X2) 

Variabel  Indikator KMO Loading Factor 

Budaya Organisasi 

(Y) 

BO.1 

BO.2 

BO.3 

BO.4 

BO.5 

0.691 

0.900 

0.851 

0.818 

0.707 

0.581 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator untuk variable budaya 

organisasi adalah valid dimana nilai KMO MSA yang diperoleh > 0.5 dan nilai factor 

loading yang diperoleh untuk indikator-indikator tersebut > 0.5, sehingga dapat 

digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. 

 

Tabel 6.Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

Variabel Indikator KMO Loading Factor 

Kinerja (Y) 

K1.1 

K1.2 

K1.3 

K1.4 

K1.5 

K1.6 

K1.7 

K1.8 

K1.9 

K1.10 

K1.11 

K1.12 

K1.13 

K1.14 

K1.15 

K1.16 

K1.17 

K1.18 

K1.19 

K1.20 

0.629 

0.317 

0.443 

0.762 

0.791 

0.410 

0.631 

0.539 

0.740 

0.604 

0.411 

0.603 

0.737 

0.551 

0.824 

0.681 

0.593 

0.769 

0.535 

0.613 

0.802 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hampir semua indikator untuk variable 

kinerja adalah valid dimana nilai KMO MSA yang diperoleh > 0.5 dan nilai factor 

loading yang diperoleh untuk indikato-indikator tersebut > 0.5, sehingga dapat 
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digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Kecuali untuk indikator K1.1, K1.2, K1.5 

dan K1.10 yang tidak valid dikarenakan nilai  factor loading lebih lebih kecil dari 0.5 

sehingga indikator tersebut tidak dimasukan dalam pengolahan data selanjutmya. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi 

derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur.Uji reliabilitas dilakukan dengan 

metode internal consistency. Reliabilitas instrument penelitian di uji menggunakan 

rumus koofisien crobanch‘s alpha. Jika nilai koofesien alpha lebih besar dari 0.60 maka 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.Untuk variabel 

pengalaman, tidak perlu dilakukan uji reliabilitas karena diukur berdasarkan lama 

bekerja auditor. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 

versi 20.0. Berikut hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Sumber: hasil penelitian 2016 

 Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah reliabel dimana nilai Crobanch Alpha untuk masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.60 sehingga dapat dipakai untuk pengolahan data selanjutnya. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk menghindari 

munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi 

(misspecification) model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut pengujian asumsi klasik 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji 

heteroskedastisitas.Sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini 

karena uji autokorelasi digunakan bila jenis data penelitian adalah timeseries sedangkan 

jenis data penelitian ini adalah crossection. 

No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Motivasi (X1) 0.930 Reliabel 

2 Budaya Organisasi (X2) 0.808 Reliabel 

3 Kinerja (Y) 0.920 Reliabel 
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Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dalam 

sebuah model regresi linear berganda (multiple regression) mempunyai distribusi 

normal atau tidak.Untuk menguji apakah data berdistribusi normal ataukah tidak dapat 

dilakukan dengan melihat tampilan normal probability plot.Apabila pada grafik normal 

probability plot tampak bahwa titik-titik menyebar berhimpit disekitar garis diagonal 

dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data 

terdistribusi normal, atau data memenuhi asumsi normalitas.Selanjutnya pengujian 

normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan Uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Secara multivarians pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai 

residualnya.Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 

0.05. Berdasarkan hasil dihasilkan grafik normal probability plot dan hasil uji One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Normal Probability Plot 

 

 

Pada gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit 

disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat 

disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal atau data pada penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

195 
 

Tabel 8.Hasil Uji Normalitas  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 31 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.97889366 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .067 

Positive .067 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .371 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 

a. Test distribution is Normal.  

   

           Sumber: hasil penelitian 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.999> 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal atau data memenuhi 

asumsi normalitas. Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ini konsisten 

dengan hasil uji normal probability plot pada gambar 8. 

 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan 

nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
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adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF 

>10.Berikut disajikan hasil uji multikolonieritas data penelitian. 

 

Tabel 9.Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model  

Collinearity Statistics 

 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 Motivasi (X1) .912 1.097 

 B. Organisasi (X2) .912 1.097 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber: hasil penelitian 2016 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

0.10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan 

tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen yang berarti bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi klasik 

multikolonieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Karena data penelitian 

ini berupa data cross section dan kebanyakan mengandung situasi heteroskedastisitas 

karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) 

sehingga perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik scaterplot dan uji glejser.Dari grafik 

scaterplot jika titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem 

heteroskedastisitas pada data penelitian.Begitu pula pada hasil uji glejser jika didapat 
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nilai signifikansi > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi 

asumsi klasik heterokedastisitas.Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas data 

penelitian. 

 

Gambar 2.Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari grafik scatterplot pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka hasil ini dapat disimpulkanbahwa tidak terjadiproblem 

heteroskedastisitaspadadatapenelitian atau data memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 

Tabel  10. Uji Glejser 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.334 7.011  .476 .638 

Motivasi (X1) -.269 .149 -.334 -1.812 .081 

B. Organisasi 

(X2) 
.484 .320 .278 1.511 .142 

Dari tabel diatas,hasil uji glejser di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

yang diperoleh untuk semua variabel di atas > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser ini konsisten 

dengan hasil uji scatterplot  pada gambar sebelumnya. 

 

Pengujian Hipotesis 

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan 

menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah 

melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi linear berganda.Model regresi linear 
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berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung variabel 

motivasi (X1) dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja (Y) pada Pegawai Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah. 

Pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dilakukan secara parsial maupun 

simultan. Hipotesis null (H0) adalah hipotesis yang menyebutkan antara variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha) 

adalah hipotesis yang menyebutkan adanya pengaruh antara variabel independen 

terhadap variable dependen. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan 

menggunakan probabilitas signifikan berdasarkan nilai alpa yaitu 5 %, apabila 

probabilitas signifikan < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Demikian pula 

sebaliknya, apabila probabilitas signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.Jika 

H0 diterima maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

sedangkan jika H0 di tolak maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi linear berganda dan output table 

pengujian dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS bentukoutput model 

summary, ANOVA (uji F), serta coefficient (uji t) seperti dapat dilihat pada tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 11.Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .561
a
 .315 .266 6.189 

a. Predictors: (Constant), B. Organisasi (X2), Motivasi (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja (Y)  

 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.266 yang memiliki arti 

bahwa pengaruh variabel motivasi (X1) dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja 

(Y) adalah sebesar 26.6 % dan sisanya 73.4 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model penelitian ini. Nilai koefisien R yang positif menunjukkan pengaruh hubungan 

yang searah atau jika nilai variabel independen naik maka nilai variabel dependen juga 

naik. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel 
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bebas, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat.Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan Adjusted R². 

 

Tabel 12.Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 493.069 2 246.534 6.437 .005
a
 

Residual 1072.415 28 38.301   

Total 1565.484 30    

a. Predictors: (Constant), B. Organisasi (X2), Motivasi 

(X1) 

  

b. Dependent Variable: Kinerja (Y)    

 

Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linear berganda, dapat 

dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 6.437 dengan nilai signifikansi 0.005.Karena nilai 

signifikansi lebih kecil 0.005<0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel identifikasi 

motivasi (X1) dan budaya organisasi (X2) secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y) pada Pegawai Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah. 

 

 

Tabel 13.Uji Parsial (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.751 12.474  1.343 .190 

Motivasi (X1) .302 .264 .187 1.143 .263 

B. Organisasi 

(X2) 
1.656 .570 .476 2.908 .007 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)     
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Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam 

penelitian ini adalah: Y = 16.751+ 0.302 X1 + 1.656 X2. Secara parsial, untuk variabel 

motivasi (X1) diperoleh nilai signifikansi 0.263< 0.05.Karena nilai signifikansi 0.263< 

0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.Hal ini berarti H1 ditolak atau terbukti tidak 

signifikan, yang berarti bahwa motivasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja (Y) pada Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Maluku 

Tengah.Selanjutnya, untuk variabel budaya organisasi (X2) diperoleh nilai signifikansi 

0.007< 0.05.Karena nilai signifikansi 0.007< 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.Hal 

ini berarti H2 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa budaya organisasi 

(X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y) pada Pegawai Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan organisasi 

pemerintah BAPPEDA tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Motivasi yang ada 

pada sescorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati tetapi adalah hal yang 

dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak.Yang diinginkan 

karyawan dari pekerjaannya pada umumnya adalah sesuatu yang mempunyai arti 

penting bagi dirinya sendiri dan bagi instansi. Ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang 

dianggap sebagai pendukung yang diarahkan dalam memotivasi karyawan sesuai 

dengan arah dan keinginan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Sementara variabel budaya organisasi justru menunjukkan hasil berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi sebagai 

nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi 

permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga 

masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana 

mereka harus bertindak atau berperilaku. 
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REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyarankan agar ke depannya 

BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah: 

- Lebih bersinergi antara pimpinan dan bawahan dalam menciptakan lingkungan 

kerja yang dinamis sesuai dengan tuntutan pekerjaaan.  

- Budaya organisasi yang sudah tercipta dan terjalin dengan baik agar 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja 

yang senantiasa dinamis agar kinerja organisasi dapat terdukung secara maksimal. 
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ABSTRAK 
 

Program Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya 

diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur pemerintahan. 

Melalui diklat, ASN diharapkan memiliki kualitas memadai, sehingga mampu mendukung 

percepatan reformasi birokrasi. Namun demikian, pada kenyataannya diklat yang 

diselenggarakan cenderung hanya berulang-ulang, sehingga tidak efektif dan justru mengarah 

pada pemborosan anggaran. Seringkali ASN justru ditempatkan bukan pada bidang yang 

sesuai dengan materi diklat yang telah diikuti.  

Kuantitas diklat yang telah terselenggara tidak berbanding lurus dengan peningkatan 

kinerja birokrat. Kondisi yang terjadi justru kinerja birokrat mengalami penurunan. Hal ini 

dapat dilihat dari sebanyak 5.800 laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik 

yang diterima Ombudsman pada tahun 2012. Dari laporan ini, terdapat 93 laporan terkait 

ketidakkompetenan petugas pelayanan.  

Beranjak dari hal ini, maka dirasa penting diklat diterapkan secara optimal dalam 

rangka percepatan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana 

diklat dapat menjadi solusi dalam percepatan reformasi ASN. Hasil kajian menunjukkan diklat 

idealnya dilakukan dengan mempertimbangkan job analysis dan sistem pola karir.  

 

Kata kunci: diklat, reformasi birokrasi, job analysis, pola karir 

 

PENDAHULUAN 

Program Pendidikan dan Pelatihan (diklat) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)/ 

Pegawai Sipil Negara (PNS) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, kebijakan mengenai diklat ASN juga 

diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 

Fungsional PNS. Kebijakan lain terkait diklat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, serta Pedoman Umum Diklat 

Jabatan PNS Nomor 193 tahun 2001. 

Menurut Suradji (2006:64), pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses 

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, 

terutama untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, keterampilan, menciptakan 

pola pikir dan pengembangan metode kerja yang lebih baik serta dalam rangka 

pembinaan karier pegawai. 

mailto:johanbhimo@yahoo.co.id
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Tujuan diselenggarakannya diklat ASN adalah meningkatkan kinerja dan 

kompetensi aparatur pemerintahan, sehingga diharapkan memiliki dampak positif dalam 

penyelenggaraan percepatan reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan 

reformasi birokrasi yang memerlukan kualitas birokrat yang kompeten dan berkinerja 

baik. Namun, kenyataannya penyelenggaraan diklat cenderung hanya dilakukan 

berulang-ulang. Diklat ini cenderung tidak efektif dan mengarah pada pemborosan 

anggaran. Pasca diklat, ASN seringkali ditempatkan bukan pada bidang yang sesuai 

dengan materi diklat yang telah diikuti. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh 

mana diklat dapat mempercepat reformasi birokrasi. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan 

sebagai metode penelitian. Penelitian ini berfokus pada diskripsi Program Pendidikan 

dan Pelatihan (diklat) yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengumpulan data 

dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Dalam menganalisis data, terdapat 

beberapa langkah yang saling terkonduksi, yaitu drafting, data collection, data analysis, 

dan verifikasi. Data merupakan generalisasi analisis berbasis pada model interactive 

dari Miles and Hubberman, meliputi data reduction, data display, dan drawing 

conclusion/verification.  

 

PEMBAHASAN 

Efektivitas Program Pendidikan dan PelatihanAparatur Sipil Negara 

Program Pendidikan dan Pelatihan (diklat) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur pemerintahan. Diklat ini 

sejalan dengan arahan reformasi birokrasi yang mensyaratkan kompetensi pelayan 

publik. Menurut Pasolong (2008:170), sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Diklat 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebelum menjadi PNS atau sesudah penempatan 

dalam suatu jabatan.   

Reining H. Jr (Tjokroamidjojo, 1994 : 186), menyatakan perlunya pelatihan 

(training) dalam rangka pembinaan pegawai. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan bagi 

pegawai negeri antara lain, pertama, perlunya pembaharuan dan penyempurnaan di 

bidang administrasi untuk dapat menanggulangi dan mendukung perkembangan sosial 
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dan ekonomi, yang kemudian perlu diberikan berbagai orientasi baru, penekanan kepada 

berbagai teknik-teknik administrasi maupun manajemen yang dirasakan masih lemah. 

Kedua, perluasan dan bertambahnya fungsi-fungsi pemerintahan yang harus 

dilaksanakan. Ketiga, adalah kenyataan masih langkanya tenaga-tenaga kepegawaian 

yang cukup ahli. Oleh karena itu, Pendidikan dan Pelatihan pegawai perlu mendapat 

prioritas yang tinggi di dalam usaha pembangunan berencana.   

Namun demikian, pada kenyataannya diklat yang diselenggarakan cenderung 

hanya berulang-ulang, sehingga tidak efektif. Bahkan, dapat dikatakan penyelenggaraan 

diklat ini justru mengarah pada pemborosan anggaran. Seringkali ASN justru 

ditempatkan bukan pada bidang yang sesuai dengan materi diklat yang telah diikuti. 

Menurut Wibawa (2013:3), selama  ini  pola  pengembangan  SDM  PNS  melalui  

diklat  cukup  banyak dilakukan.  Namun,diklat  tersebut  hanya sekedar ajang  proyek  

untuk  menghabiskan  dana,  atau  ajang  refreshing,  sehingga  diklat  tidak mampu  

memberi  kontribusi  maksimal  bagi  pengembangan  pegawai  maupun organisasi.  

Keban (2004: 101), menyatakan bahwa idealnya perlu dilakukan penghitungan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk training dan pengembangan pegawai dan melakukan 

perkiraan berapa keuntungan dari peningkatan kualitas SDM yang dilakukan. Cukup 

banyak tenaga pegawai yang kecewa karena setelah kembali mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, pengetahuan dan keterampilan mereka tidak dimanfaatkan, namun justru 

malah dipindahkan ke tempat baru yang sama sekali tidak menuntut pengetahuan dan 

keterampilan mereka.  

Lebih lanjut, Tjokroamidjojo (1974:187), menegaskan bahwa harus diakui 

bahwa kenyataannya seringkali Pendidikan dan Pelatihan pegawai justru diperuntukkan 

bagi mereka yang kurang dibutuhkan di dalam kegiatan operasional badan pemerintahan 

tertentu, atau diperuntukkan bagi mereka yang ingin ―disingkirkan‖. Oleh karena itu, 

pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sebaiknya dikaitkan dengan system promosi. 

Hasil Penelitian Keadaan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Lembaga 

Administrasi Negara (Tjokroamidjojo, 1974:186), menuliskan kenyataan yang 

menunjukkan bahwa di Indonesia penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pegawai 

negeri masih terlalu simpang siur, dilaksanakan oleh berbagai organisasi, kurang terarah 

kepada kebutuhan substansi yang diperlukan dalam kebijaksanaan pembangunan, dan 

kurang efisien.  
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Pemerintah Indonesia telah menganggarkan secara maksimal belanja pegawai 

melalui RAPBN 2013. Jika pada APBN 2012 pos belanja pegawai sebesar Rp 212, 25 

triliun, maka pada RAPBN 2013 pemerintah telah menganggarkan lebih besar lagi 

untuk pos ini, yaitu sebesar Rp 241, 12 triliun. Anggaran ini meliputi pula 

penyelenggaraan diklat untuk PNS, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 

tentang Diklat, antara lain Diklat Prajabatan (Golongan I, II, III), Diklat Jabatan (Diklat 

Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis), Diklatpim, Diklat Fungsional dan 

Diklat Teknis. Namun demikian, pada kenyataannya penyelenggaraan diklat ini 

cenderung hanya berulang-ulang dan mengarah pada pemborosan anggaran. 

Penyelenggaraan diklat belum mampu menghasilkan aparatur pemerintah yang 

kompeten. Hal ini terlihat dari kuantitas laporan pengaduan masyarakat yang diterima 

Ombudsman terkait pelayanan publik.  

Belum optimalnya penyelenggaraan diklat ini terbukti dengan banyaknya 

laporan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait rendahnya kualitas 

pelayanan publik. Laporan Ombudsman ini  menunjukkan terdapat 5.800 laporan 

pengaduan (1.867 laporan memenuhi kriteria ditindaklanjuti). Dari 1.867 laporan ini, 

sejumlah 93 laporan (4,98%) berkaitan dengan ketidakkompetenan petugas pelayanan. 

Berdasarkan data tersebut, pengaduan paling banyak ialah di tingkat pemerintah daerah 

(pemda), yaitu 671 pengaduan, berikutnya kepolisian (325 pengaduan), pengadilan (178 

pengaduan), Badan Pertanahan Nasional (165 pengaduan), dan BUMN/BUMD (106 

pengaduan). 

Tabel 1. Jumlah Laporan Masyarakat  

Berdasarkan Substansi Maladministrasi 

Substansi Maladministrasi Jumlah % 

(1) (2) (3) 

Penundaan Berlarut 784 41,99 

Penyalahgunaan Wewenang 328 17,57 

Berpihak 127 6,80 

Tidak Memberikan Pelayanan 151 8,09 

Penyimpangan Prosedur 162 8,68 

Permintaan Uang, Barang & Jasa 139 7,45 

Tidak kompeten 93 4,98 

Tidak Patut 53 2,84 

Diskriminasi 27 1,45 

Konflik Kepentingan 3 0,16 

Jumlah 1867 100 

Sumber:  Laporan Ombudsman, 2012 
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Beranjak dari laporan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dilaporkan Ombudsman tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyelenggaraan diklat selama ini belum efektif. Terlihat bahwa masih banyak subtansi 

maladministrasi yang dilakukan oleh pelayan publik meskipun telah dilakukan diklat 

secara berulang-ulang dan anggaran yang besar. Beranjak dari hal tersebut, maka dirasa 

perlu penyelenggaraan diklat secara efektif, sehingga percepatan reformasi birokrasi 

akan terselenggara dengan baik.  

Persoalan birokrasi merupakan masalah rumit, karena menyangkut dengan 

pengelolaan SDM. Oleh karena itu, perlu pendekatan-pendekatan tertentu dalam 

melakukan percepatan reformasi birokrasi. Namun demikian, hal ini bukan lantas 

membuat kita pesimis bahwa reformasi birokrasi mustahil dilakukan. Kajian ini akan 

membahas terkait pendekatan diklat yang efektif dalam rangka melaksanakan perbaikan 

kualitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana diklat dapat 

menjadi solusi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.  

 

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut diklat, adalah proses 

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai 

Negeri Sipil. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan diklat 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan mutu, 

pengembangan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi (Pasolong, 2008:169).  

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan 

pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), dengan maksud agar terjamin keserasian pembinaan PNS. Pengaturan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, 

penganggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian dan pengawasan 

(Suradji, 2006:64). 

Notoatmodjo (Tjandra, 2008:166), menyatakan bahwa ruang lingkup 
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pengembangan Sumber Daya Manusia di dalam suatu organisasi mencakup 3 (tiga) 

pokok kegiatan yang saling berkaitan, yaitu: 1) perencanaan Sumber Daya Manusia; 2) 

Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya pengembangan Sumber Daya Manusia; 3) 

Manajemen Sumber Daya Manusia.  

Menurut Suradji (2006:64), pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses 

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, 

terutama untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, keterampilan, menciptakan 

pola pikir dan pengembangan metode kerja yang lebih baik serta dalam rangka 

pembinaan karier pegawai. Ketentuan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan jabatan PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000. 

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS adalah untuk 

mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-

masing jabatan. 

Penelitian yang dilakukan Wiele (2010), mengkaji tentang praktik Manajemen 

Sumber Daya Manusia di Belgia, menyatakan bahwa secara signifikan, program 

pelatihan (training), partisipasi dan insentif memiliki pengaruh kuat dalam peningkatan 

kinerja karyawan. Riset yang dilakukan Wiele ini mengambil sampel lebih dari 10.000 

company di Belgia, secara lugas mengatakan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan 

bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. ―….in this era of 

knowledge and information, continuous education and training of workers and 

employees is no longer an option but a must for most firms…‖ 

 

Tujuan, Jenis, Jenjang dan Instansi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil 

Negara 

Menurut Notoatmodjo dalam Tjandra (2008:167), pendidikan dan pelatihan 

merupakan upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.  Lebih lanjut, 

Pasolong (2008:169) menuliskan bahwa PP Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan 

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan tujuan Pendidikan dan 

Pelatihan (diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu: 1) meningkatkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara 

professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi; 2) 
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menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai perubahan dan perekat persatuan 

dan kesatuan bangsa; 3) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang 

berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; 4) 

meningkatkan kesamaan visi, dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.  

Cankovic (2013) melalui penelitiannya yang mengkaji perihal manajemen SDM 

di Bosnia dan Harzegovina, menyatakan ―..although it is difficult to indicate the  causal  

link  between  human  resource  development  and  the  performance  of  an 

organization,  the  objective  of  this  paper,  in  the  context  of  systematized  

challenges  of  doing modern business, is to determine the importance of a strategic 

approach to development and the need to link employee development with business 

strategy…‖Jadi, kuantitas dan kualitas program pelatihan berhubungan positif dengan 

kinerja organisasi. Pengembangan karyawan melalui program pelatihan dapat dikaitkan 

dengan strategi bisnis perusahaan.  

Menurut Tjandra (2008:167) salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah 

pendidikan dan pelatihan jabatan. Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi 

kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian 

akreditasi, penilaian dan pengawasan. Tujuan pendidikan dan pelatihan, antara lain : 1) 

Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan; 2) Menciptakan adanya 

pola berpikir yang sama; 3) Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih 

baik; 4) membina karier PNS.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa 

pada intinya, latihan jabatan dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu Latihan Pra jabatan (pre 

service training), dan Latihan dalam Jabatan (in service training).  

Menurut Suradji (2006:65), jenis-jenis Diklat PNS, antara lain : (1) Pendidikan 

dan Pelatihan Prajabatan (pre service training), yaitu suatu pelatihan yang diberikan 

kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan tujuan agar dapat terampil 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; (2) Pendidikan dan Pelatihan dalam 

Jabatan (in service training), yaitu suatu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, 

keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Tjokroamidjojo (1974 : 187), lebih lanjut 

menuliskan dalam pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan antara pendidikan dan 
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pelatihan pra jabatan (pre service training), serta pendidikan dan pelatihan dalam 

jabatan (in service training).   

Tjandra (2008:167-168), menyatakan bahwa pada pokoknya pendidikan dan 

pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

pelatihan dalam jabatan. Pendidikan dan pelatihan prajabatan (preservice training) 

adalah pelatihan yang diberikan kepada CPNS, dengan tujuan agar ia dapat terampil 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pendidikan dan pelatihan dalam 

jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.  

Jenis Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan PP Nomor 101 tahun 2000 tentang 

Diklat, antara lain (Pasolong, 2008:170-171): 

1) Diklat Prajabatan, yaitu: (1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS 

Golongan I; (2) Diklat Prajabatan Golongan II untukmenjadi PNS Golongan II; 

(3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III. Diklat PNS 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan 

wawasan kebangsaan, keperibadian, dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar 

tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya 

organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan 

masyarakat. 

2) Diklat Jabatan, yaitu : (1) Diklat Kepemimpinan; (2) Diklat Fungsional; dan (3) 

Diklat Teknis. Diklat Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 

dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.  

3) Diklatpim , yaitu : (1) Diklatpim Tingkat IV untuk jabatan structural Enselon IV; 

(2) Diklatpim Tingkat III untuk jabatan structural Enselon III;(3) Diklatpim 

Tingkat II untuk Jabatan structural Enselon II; (4) Diklatpim Tingkat I untuk 

jabatan structural Enselon I. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut 

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan 

aparatur yang sesuai dengan jenjang, 

4) Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsionalditetapkan oleh 

masing-masing instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Diklat 
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Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai 

dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.  

5) Diklat Teknis ditetapkan instansi masing-masing. Diklat teknis dilaksanakan 

untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas PNS.  

 

Menurut Suradji (2006: ]67), Instansi Pengendali Pendidikan dan Pelatihan. 

Instansi pengendali Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan penetapan 

standard kompetensi jabatan dan pengawasan standar kompetensi pengendalian 

pemanfaatan lulusan Pendidikan dan Pelatihan. Pejabat pembina kepegawaian 

melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tertentu disesuaikan antara 

penempatan lulusan dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti serta 

melaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).  

Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan. Instansi Pembina Pendidikan dan 

Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung 

jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang 

secara keseluruhan dilakukan melalui: (1) penyusunan pedoman pendidikan dan 

pelatihan; (2) bimbingan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan; 3) 

bimbingan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 4) standarisasi dan akreditasi 

pendidikan dan pelatihan; 5) standarisasi dan akreditasi widyaiswara; 6) pengembangan 

system informasi pendidikan dan pelatihan; 7) pengawasan terhadap program 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 8) pemberian bantuan teknis melalui 

konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, 

penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, (Suradji, 2006 : 67).  

Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, yaitu LAN  

yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan 

penyelenggaraan diklat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 

2000 (Pasolong, 2008:171).  

Pejabat pembina kepegawaian melakukan identifikasi kebutuhan diklat yang 

sesuai dengan kebutuhan instansi, mengevaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian diklat  

dengan kompetensi jabatan, serta melaporkan kepada Kepala Lembaga Administrasi 
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Negara (LAN). Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dilakukan instansi 

pembina jabatan fungsional dan berkoordinasi dengan instansi pembina, yang dilakukan 

melalui: 1) penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan; 2) pengembangan 

kurikulum pendidikan dan pelatihan; 3) bimbingan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 4) evaluasi pendidikan dan pelatihan(Suradji, 2006:67). 

Pembinaan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh instansi yang 

bersangkutan dan berkoordinadi dengan instansi pembina yang dilakukan melalui : 1) 

penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan; 2) pengembangan kurikulum 

pendidikan dan pelatihan; 3) bimbingan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 4) 

evaluasi pendidikan dan pelatihan. 

 

Job Analysis dan Pola Karir dalam Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil 

Negara 

Kelemahan sistem diklat yang ada saat ini adalah diklat tidak dikaitkan dengan  

sistem analisis jabatan, sehingga tidak mampu  mengupgrade kemampuan  pegawai 

dalam  pelaksanaan (tidak  sesuai  antara  materi diklat  dengan  kebutuhan  pegawai).  

Diklat  juga  tidak  dikaitkan  dengan  sistem kompensasi  atau  pola  karir  pegawai,  

sehingga  pegawai  tidak  termotivasi  untuk melakukan  diklat  tersebut  atau  kalaupun  

termotivasi  hanyalah  sekedar  lulus, agar tidak merasa malu ketika kembali ke 

institusinya (Wibawa, 2013:3).  

1. Job analysis 

Foster (2005 : 532), menyatakan bahwa ―..job analysis is indispensable 

when it comes to training. Before programs orworkshops are developed, doesn‘t it 

seem reasonable to determine if they are needed? This makes common sense, but 

sometimes managers will leap to offer training before asking if it is the 

appropriate solution to a situation. Job analysis can help determine which areas 

will require job training by identifying critical areas of performance.‖ 

 

Menurut Wibawa (2013:3), sebagai bentuk pengembangan pegawai, diklat harus 

mampu mengupgrade kecakapan, pengetahuan dan keahlian dan  karakter pegawai. 

Oleh karena itu, diklat harus  disesuaikan  dengan  analisis  jabatan  tentang  

karakteristik  pekerjaan  yang dijadikan  bahan  diklat.  Permasalahannya adalah, job 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

213 
 

analysis yang ada di birokrasi selama ini cenderung sudah usang dengan perkembangan 

zaman, sehingga memungkinkan diklat yang ada perlu dianalisis kembali dengan 

tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang. Sebagai contohnya ialah, jabatan 

yang semula hanya membutuhkan persyaratan tertentu, dengan seiring perkembangan 

zaman menuntut persyaratan yang lebih tinggi. Dapat dicontohkan, pegawai Ketata-

usahaan, sebelumnya hanya mensyaratkan kemampuan mengetik yang baik, namun 

dengan tuntutan zaman, perlu di upgrade kemampuan mengoperasikan komputer dan 

pemograman.  

Pynes (2009:153), menuliskan, ―job analysis is used as the basis for many HRM 

activities. However, different types of  job analysis information, instruments, and 

procedures lend themselves to different purposes. The fi rst steps in conducting a job 

analy-sis are to define the purpose behind the analysis and then to determine what 

information is required..‖ 

Setelah dilakukan upgrading job analisis, maka perlu  juga  dilakukan 

pemetakan/identifikasi  kemampuan,  ketrampilan  dan  potensi  pegawai  yang  telah 

ada  dengan  mengarah  pada  alat  ukur  job  analysis  yang  telah  diupgrade,  sehingga 

akan diketahui : (1) seberapa jauh pegawai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; 

(2) seberapa  jauh  penempatan  pegawai  sesuai  dengan  kemampuan  dan 

ketrampilannya; (3)seberapa jauh pegawai dapat dikembangkan potensinya tersebut. 

Setelah dilakukan identifikasi tersebut akan diperoleh pegawai yang potensial yang 

dapat dikembangkan kemampuannya  melalui  diklat  yang  telah  disesuaikan dengan 

job analysis yang dibuat (Wibawa, 2013:4).  

 

2. Pola karir Pegawai  

Diklat  harus dijadikan  sarana  manajemen  sebagai  sebuah  sistem kompensasi  

pegawai.  Selama  ini  pengembangan  karir  pegawai  bergantung sistem pola karir 

pegawai. Pola karir  merupakan arah pembinaan PNS  yang menggambarkan  karier  

yang  menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan  

pelatihan,  kompetensi serta masa jabatan seorang  PNS  sejak  pengangkatan  pertama.  

Diklat  seharusnya menjadi bagian yang harus diperhitungkan  bagi  pengembangan  

karir  pegawai  mengarah pada tingkat posisi yang lebih tinggi (Wibawa, 2013:5). Pynes 

(2009:252), lebih lanjut menuliskan ―…. from an Strategic Human Resources 
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Management perspective, employers use compensation to attract, retain, and motivate 

employees to achieve organizational goals. Employees expect fair remuneration for the 

services they perform.‖ 

Dengan mengkaitkan diklat dengan pola karir pegawai, maka akan diperoleh 

keuntungan seperti: (1) Pegawai akan termotivasi meningkatkan karirnya melalui diklat; 

(2) Pegawai akan termotivasi ketika mengikuti diklat tersebut, (Wibawa, 2013 : 5). 

Foster (2005:533), menuliskan ―Career planning involves the mobility of workers 

within an organization. Job analysis can be used to determine relationships between 

jobs and prepare workers for natural and smooth progressions through the 

organization. If job analy-sis information is not available, these progressions may not 

be smooth.‖  

Agar  diklat  sesuai  dengan  pola  karir  pengembangan  pegawai,  maka harus 

diikuti dengan: (1) Penempatan dalam rangka pengembangan profesi. Penggabungan  

antara  bakat,  minat dan  potensi  pegawai  dan  hasil  diklat  dapat  digunakan  untuk 

mengarahkan  pegawai  dalam  tugas  jabatan  yang  memerlukan  syarat kualifikasi  

teknis  dan  kemampuan  yang  berguna  bagi  pengembangan  profesi pegawai. (2) 

Penugasan dalam rangka pemantapan profesinya. Pegawai  yang  telah  melakukan  

diklat  harus  diberikan  kesempatan  sesuai dengan  keahliannya  untuk  dapat  

mengenali,  menilai  dan  memecahkan  setiap masalah  dalam  lingkup  tugasnya  serta  

diberi  kesempatan  untuk  dapat  meniti jenjang jabatan yang lebih tinggi (Wibawa, 

2013: 5).  

 

Reformasi Aparatur Sipil Negara 

Birokrasi merupakan salah satu pusat kajian dari administrasi negara. Institusi 

birokrasi ini dipergunakan sebagai subyek analisis, karena birokrasi merupakan 

pelaksana kegiatan administrasi negara. Mark Turner dan David Hulme (Yuliani, 

2004:27), bahkan mendefinisikan birokrasi sama dengan administrasi negara. Birokrasi 

adalah nama lain untuk menyebut administrasi negara, yaitu dengan melihat aspek-

aspek unik dalam administrasi negara seperti keterkaitan administrasi negara dengan 

oemerintah atau negara, keterkaitan dengan hukum, dan adanya aspek akuntabilitas 

publik.  

Birokrasi (bureaucracy)berasal dari kata bureau (meja) dan cratein (kekuasaan). 
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Lebih lanjut, dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada pada orang-orang yang ada 

di belakang meja (Syafiie, 2003:110). Lebih lanjut, Syafiie dkk (1999:104) menuliskan 

bahwa selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang reformasi birokrasi. 

Fungsi dari staff pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang lebih spesifik agar 

lebih efektif dan efisien, yaitu: 1) kerja yang ketat pada peraturan (rule); 2) tugas yang 

khusus (spesialisasi); 3) kaku dan sederhana (zakelijk); 4) penyelenggaraan yang resmi 

(formal); 5) pengaturan dari atas ke bawah (hierarkhi); 6) berdasarkan logika (rasional); 

7) tersentralistis (otoritas); 8) taat dan patuh (obedience); 9) disiplin (discipline); 10) 

terstruktur (sistematis); dan 11) tanpa pandang bulu (impersonal).  

Farazmand (2002:1-6), menuliskan bahwa: ―Administrative reform has been one 

of the most recurrent activities of government the world over. Reorganization and 

reform are essential requirements for successful impelemntation of development 

policies and programs in less industrializedcountries. The development process dictates 

flexibility, creativity,and innovation in administrative system.‖ 

Thoha (2008:61), menuliskan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah 

banyak dikaji oleh peneliti, seperti Dwiyanto (2003), melalui penelitiannya tentang 

pelayanan publik di dua bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik dan 

Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Chaizi Nasucha, doctor dari 

Universitas Padjajaran Bandung juga meneliti dan menghasilkan buku berjudul 

Reformasi Administrasi Publik, teori dan praktik.. Tjandra (2008:170-171), menyatakan 

bahwa reformasi birokrasi kelembagaan negara yang dilakukan saat ini terlihat lebih 

cenderung ditafsirkan sebagai reformasi institusional. Hal itu hanya menyentuh segi 

formal lembaganya, belum menyentuh paradigma visi dan struktur kelembagaan. 

Terkait dengan hal ini, reformasi yang menyangkut personalia di lingkungan birokrasi 

terlihat hanya bersifat bongkar pasang dan terbentur oleh banyak kendala serta dis-

orientasi pemikiran.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah 

melakukan langkah penerapan reformasi birokrasi ini. Kementerian ini sudah 

melakukan perencanaan kebijakan dalam menciptakan iklim persaingan (competitive 

zone). Iklim ini ditujukan untuk merubah budaya kerja birokrat dalam rangka 

pencapaian kinerja yang lebih tinggi, dimana hal tersebut merupakan haluan dari 

reformasi birokrasi. Perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

birokrasi melalui perubahan dari yang sebelumnya berada dalam zona nyaman (comfort 

zone) menjadi iklim persaingan (competitive zone).  

Reformasi birokrasi ini dapat dikaji dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), 

tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, dan indeks korupsi yang semakin membaik. 

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi selama ini adalah dengan menyusun Master Plan Reformasi 

Birokrasi yang mencangkup 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi. 

Beberapa program ini, antara lain penataan struktur birokrasi, jumlah dan distribusi dan 

kualitas ASN, system seleksi dan promosi secara terbuka, dan pengaturan 

profesionalitas ASN. Salah satu langkah yang ditempuh dalam peningkatan kualitas 

ASN seperti tertuang dalam Master Plan ini adalah dengan pengadaan diklat. Melalui 

diklat, ASN dibekali hardskill dan softskill. Diharapkan birokrat-birokrat ini dapat 

bekerja sesuai profesionalitasnya. Melalui efektivitas diklat, maka diharapkan kinerja 

birokrat dalam pelayanan publik akan dapat semakin meningkat, dengan demikian 

reformasi birokrasi akan dapat tercapai.  

Praktik reformasi birokrasi ini sudah diterapkan oleh negara lain, semisal oleh 

Australia. Smith & Smith (2007), mengkaji praktik reformasi manajemen SDM di 

Australia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat seperangkat paket pelatihan 

(―Training Packages‖), yang merupakan standar kompetensi, kulifikasi dan pedoman 

penilaian. ―….how nationally recognised training in the form of Training Package 

qualifications has been taken up by Australian employers and has begun to re-shape not 

only training practices but also broader approaches to human resource 

management….‖ 

Penelitian ini mengkaji bahwa ―Training Packages‖ telah diterapkan di Australia. 

Penerapan Manajemen SDM ini mengarah pada rekrutmen dan seleksi, manajemen 

kinerja dan pengembangan manajemen. Hal ini seperti yang diprediksikan teori 

bundling dalam Manajemen Strategi SDM. Pemerintah Indonesia seharusnya 

mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Australia dalam melakukan reformasi SDM. 

Penerapan ―Training Packages‖ yang dibuat Australia ini, idealnya diikuti pula oleh 

pemerintah Indonesia dengan membuat semacam paket pedoman pelatihan birokrasi. Di 

negara kita, sebenarnya sudah terdapat pedoman pelatihan ASN, serta strategi 
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optimalisasi kinerja birokrasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini idealnya 

dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.  

Penerapan reformasi birokras ini memerlukan pendekatan budaya. MacNab, 

Brislinb dan Worthley (2012), mengkaji Cultural Intelligence (CQ) yang merupakan 

kemajuan di bidang Manajemen SDM di tingkat internasional dan cross-cultural 

training. Pendekatan CQ dikembangkan dan dianalisis, dengan partisipasi lebih dari 370 

kelompok multikultural. Aspekself-efficacydan kontekstualumum yang berkaitan 

denganteoriini menjadisignifikan untukhasil pelatihandalam pembangunanCQ.  

 

KESIMPULAN 

Pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah keharusan bagi birokrat, bukan lagi 

menjadi sebuah pilihan. Diklat menjadi komponen utama dalam percepatan reformasi 

birokrasi. Mengutip Wiele (2010), pada era sekarang ini yang berkutat pada 

pengetahuan dan informasi, maka efektivitas pendidikan dan pelatihan yang 

berkelanjutan bagi pekerja dan pegawai bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan 

menjadi sebuah keharusan.  

Program diklat di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi―Training 

Packages‖yang diterapkan di Australia, yang berisi pedoman pelatihan birokrasi. Di 

negara kita, sebenarnya terdapat kebijakan terkait pedoman pelatihan ASN, meliputi 

Undang-Undang atau Keputusan Presiden (Keppres). Peraturan ini idealnya 

dilaksanakan konsisten, sehingga diklat bukan lagi menjadi rutinitas dan pemborosan 

anggaran. Diklat dapat menjadi solusi efektif perbaikan kualitas pelayan publik. Diklat 

menjadi komponen utama dalam reformasi birokrasi. Diklat idealnya dilakukan dengan 

mengkaitkan job analysis dan system pola karir. Diklat harus  disesuaikan  dengan  

analisis  jabatan  tentang  karakteristik  pekerjaan  yang dijadikan  bahan  diklat. Selain 

itu, diklat  seharusnya  menjadi bagian  yang  harus  diperhitungkan  bagi  

pengembangan  karir  pegawai  untuk mengarah pada tingkat posisi yang lebih tinggi. 

Diklat bukan lagi menjadi sebuah pilihan, namun menjadi sebuah keharusan untuk 

menuju percepatan reformasi birokrasi.  

 

 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

218 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Camkovic, Vanja Susnjar. 2013. Contemporary challenges and  human resource 

development.International Journal of Innovations in Business © 2013  ISSN 

(Online): 2050-6228 

Foster, Mark R. 2005. Effective Job Analysis Methods. Dalam Stephen E. Condrey 

(ed). Human Resources Management in Government. San Francisco : John Wiley 

& Sons, Inc.  

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, 

dan Isu). Yogyakarta: Gava Media. 

Litz, Reginald A;  Alice C. Stewart. 2000. Membership as a Human Resource 

Management Strategy: Does Buying Group Training Deliver ‗‘True Value‘‘ for 

Small Retailers? .Entrepreneurship: Theory & Practice. Fall2000, Vol. 25 Issue 

1, p125. 11p. 4 Charts. ISSN:1042-2587 

MacNab, Brent; Richard Brislinb and Reginald Worthley. 2012. Experiential cultural 

intelligence development: context and individual attributes.The International 

Journal of Human Resource Management ,Vol. 23, No. 7, April 2012, 1320–1341 

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.  

Pynes, Joan E. 2009. Human Resources Management For Publik And Non Publik 

Organization. San Francisco : John Wiley & Sons, Inc.  

Smith, Andrew; Ericha Smith. 2007. The Role of Training in the Development of 

Human Resource Management in Australian Organisations.Human Resource 

Development International, Vol. 10, No. 3, 263 – 279, September 2007. 

Suradji, Drs, M.A. 2006. Manajemen Kepegawaian Negara. Jakarta : Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia.  

Syafiie, Inu Kencana Drs, M.Si. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 

(SANRI). Jakarta : Bumi Aksara.  

Syafiie, Inu Kencana; Djamaludin Tandjung, Supardan Moedong. 1999. Ilmu 

Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.  

Tjandra, W. Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Universitas 

Atma Jaya.  

Tjokroamidjojo,Bintoro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta; LP3ES.  

Wiele, Patsy Van de.2010. The impact of training participation and training costs on 

firm productivity in Belgium.The International Journal of Human Resource 

Management Vol. 21, No. 4, March 2010, 582–599. 

Wibawa, Dwi Ari. 2013. Diklat : Pengembangan Sumber Daya Manusia atau 

Pemborosan ?. kppnrantauprapat.net/.../Diklat_Pengembangan_SDM...  

Yuliani, Sri, Dra, M.Si. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Surakarta : Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret. 

 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

219 
 

ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE 

DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 

MELALUI PENGANGKATAN HONORER KATEGORI 2 

(STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN 

PRINGSEWU TAHUN 2013) 

 

Ruri Retno Ningsih 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung 

Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung 

Email: dw_atika@yahoo.com 

 
Appointment of  civil servant honorary category 2 at the Regional Employment Board of 

Pringsewu Regency was the process of procurement civil servants (PNS) based on Government 

Regulation No. 11 of 2002 to achieve the mission of Pringsewu District in building good 

governance by applying the principles of Good Governance and Clean Government. The stages 

of civil servants procurement include recruitment, selection and placement. This study analyzed 

the principles applying of good governance in the appointment of honorary K2 in Pringsewu 

District. Researcher used descriptive type with a qualitative approach. Data collecting 

techniques in this research consisted of interviews, observations, and documentations. The 

focus this study was (1) The principles applying of good governance in procurement civil 

servants through the appointment of honorary K2 included the recruitments, selections and 

placements at BKD Pringsewu District, (2) Constraints faced by BKD Pringsewu Regency in 

procurement civil servants through the appointment of honorary K2 .  

The results of this study that the procurement civil servants through the appointment of 

honorary K2 was already applied principles of good governance, in accordance with the 

principles of accountability, transparency, participation, efficient, but did not fulfill the 

principles effectively. Constraints faced in procurement civil servants through the appointment 

of honorary K2 that was Human Resources ( HR ), internet accesses, and government 

regulations. Therefore, BKD of Pringsewu district must conduct the analysis and classification 

first before recruiting human resources, determine the appropriate requirements expertisely, 

and competent to fill the vacant position, and provide easy access information that can be 

accessed by people in remote areas .  

 

Keywords: Good Governance,Civil ServantsProcurement, Honorary K2 

 

PENDAHULUAN 

Pengadaan pegawai yang terdiri dari proses rekrutmen, seleksi dan penempatan 

sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, karena akan menentukan keberhasilan dan 

eksistensi suatu organisasi maupun instansi pemerintahan. Menurut Siagian dalam 

Rosidah (2009:169-171) pentingnya diselenggarakannya rekrutmen adalah : (1) Untuk 

mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi 

akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon 

pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. (2) Menarik minat 

sebanyak-banyaknya pelamar dengan menggunakan iklan yang luas, informasi tentang 
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jumlah lowongan, analisis jabatan, serta formasi jabatan.  (3) Memiliki fokus dan nilai 

yang berbeda.  

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang 

sesuai dengan kebutuhan, diperlukan suatu metode rekrutmen yang dapat digunakan 

dalam proses penarikan dengan dilandasi suatu perencanaan yang benar-benar matang. 

Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan pada instansi 

pemerintah yang sesuai dengan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan 

dalam fungsi pemekerjaan (employee function).  

Proses rekrutmen PNS selama ini menurut opini yang berkembang di masyarakat, 

cenderung diwarnai praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, daerahisme, yang 

mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya PNS. Adanya kecurangan dalam 

pengadaan pegawai tersebut, membuat pegawai yang diterima menjadi pegawai tetap 

berusaha untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan saat mendaftarkan diri 

sebagai CPNS. Hal tersebut yang memotivasi adanya KKN di Indonesia dan kinerja 

mereka yang buruk. Kinerja yang buruk tercemin dari pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat kurang baik dan berbelit-belit, masih terdapat pegawai yang tidak tepat 

waktu saat jam kerja. Selain itu masih ditemukan pegawai yang menduduki posisi tidak 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal tersebut menjadikan kinerja organisasi tidak 

bisa berjalan dengan efektif dan efisien.  

Oleh karena itu rekrutmen tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan deskripsi dan 

spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang 

memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Maka 

diharapkan dalam pelaksanaan pengadaan PNS pihak Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Pringsewu dapat lebih transparan, lebih profesionalisme, adil, dan 

mengutamakan kualitas tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dari orang dalam 

yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah 

yang berlaku serta memiliki analisis kebutuhan pegawai agar rekrutmen PNS lebih 

terencana dan terorganisir.  

Seiring dengan berdirinya Pringsewu menjadi sebuah kabupaten baru maka sudah 

tentu kabupaten yang baru berdiri ini membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya di 

bidang kepegawaian pada instansi pemerintahan yang akan membantu berjalannya roda 

pemerintahan di kabupaten Pringsewu yang meliputi dari segala sektor dengan baik. Hal 
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ini seakan menjadi harapan baru dan angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan 

lapangan pekerjaan, karena harapan untuk bisa menjalani kehidupan yang sejahtera dan 

terjamin hingga masa tua, sehingga sebagian besar masyarakat berminat untuk menjadi 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada daerah tersebut.  

Menurut Nazri selaku sekertaris BKD Pringsewu, rekrutmen CPNS tahun 2011 

dinilai masih terdapat CPNS yang kesulitan dalam mengisi Lembar Jawaban Komputer 

(LJK) (hasil wawancara prariset tanggal 21 Januari 2014). Seiring dengan itu, Indra 

Heryadi selaku sub bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai mengatakan bahwa 

kesulitan proses rekrutmen terdapat pada pengumpulan data para peserta Calon Pegawai 

Negeri Sipil, karena masih menggunakan kantor POS sehingga masih banyak 

keterlambatan. Rekrutmen CPNS yang diselenggarakan belum bisa diselenggarakan 

secara transparan (hasil wawancara prariset tanggal 20 Maret 2014).  

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan 

proses pengadaan CPNS dengan berdasarkan: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. (3) Peraturan kepala BKN 

nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. (4) Surat edaran 

MenPAN dan reforasi birokrasi republik Indonesia nomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013 

tanggal 21 Agustus 2012 tentang jadwal  pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013 dari 

tenaga honorer K2 dan pelamar umum. (5) Perda nomor 12 tahun 2012 tentang 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6) Surat keputusan bupati pringsewu nomor 

B/342/KPTS/LT.03/2013 tentang panitia pelaksana pengadaan CPNSD dari tenaga 

honorer pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2013.  

Pada Tahun 2013 Kabupaten Pringsewu tidak dapat melakukan rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum, namun dilakukan pengangkatan Honorer 

K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari pengangkatan Honorer K2 menjadi PNS 

apakah sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masih ada 

tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat menjadi 

PNS sedangkan tenaga honorer K2 yang masih tergolong baru sudah diterima menjadi 

PNS. Adapun Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 

2005 dan tidak mendapat upah dari APBD atau APBN. Untuk tenaga honorer kategori 2 
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apabila ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. 

Pengangkatan honorer K2 di Kabupaten Pringsewu ini menjadi penting untuk mencapai 

suatu kinerja yang baik di setiap organisasi atau instansi pemerintah Kabupaten 

Pringsewu. Apabila suatu organisasi atau instansi di dalamnya memiliki kekurangan 

sumber daya manusia maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai hasil yang 

maksimal dalam mencapai visi dan misi organisasi, karena sumber daya manusia 

tersebut mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sesuai 

dengan misi Kabupaten Pringsewu pada poin ke 4 yaitu membangun tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ‖Good Governance and 

Clean Government‖.  

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah 

apakah  pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Pengangkatan Honorer 

Kategori 2 Tahun 2013 sudah menerapkan prinsip Good Governance?  Masalah ini 

dipilih karena Kabupaten Pringsewu merupakan daerah otonomi baru dan sebuah hal 

baru untuk perkembangan daerahnya, apabila rekrutmen, seleksi dan penempatan 

pegawai berjalan sesuai dengan misi kabupaten pringsewu pada poin ke empat yaitu 

membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah 

‖Good Governance and Clean Government‖ maka akan membantu pembangunan 

daerah Kabupaten Pringsewu selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena 

penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa 

yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut 

berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, 

ataupun memo. untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian dengan memaparkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah 

penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris yang berkaitan dengan 

prinsip good governance dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui 

Pengangkatan Honorer K2 pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2013. Fokus dalam penelitian ini meliputi: (1) Prinsip 
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Good governance dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi 

Rekrutmen (Recruitment), Seleksi (Selection) dan Penempatan (Placement) melalui 

Pengangkatan Honorer K2 Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2013.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip good governanve merupakan prinsip kepemerintahan yang baik, yang 

secara umum mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasional, bila diterapkan 

dengan baik, menjadi tolak ukur atau indikator dan ciri kepemerintahan yang baik. 

Sesuai dengan misi Kabupaten Pringsewu pada poin ke empat yaitu ingin membangun 

tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ―Good 

Governance and Clean Goverment‖. Pengadaan pegawai (procurement) merupakan 

fungsi yang berdiri sendiri dan dilimpahkan kepada ahli personalia. Menurut Sirait 

(2006:4) fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh bagian kepegawaian dari suatu 

organisasi mencakup dua kelompok, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. 

Peneliti menggunakan fungsi operasional yaitu tentang pengadaan sumber daya manusia 

yang terdiri dari kegiatan recruitment (penarikan), selection (pemilihan), placement 

(penempatan). Pengadaan PNS diharapkan bisa mendapatkan pegawai yang berkualitas 

sehingga memiliki kinerja yang baik.  

 

Pegawai Honorer K2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai 

bukan dari APBN/APBD dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, 

bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun. Dalam menganalisis 

penerapan prinsip good governance dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui 

pengangkatan honorer K2 pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, penelitian ini 

digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah program atau kebijakan saat 

dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan misi Kabupaten Pringsewu. Kemudian 

peneliti akan menganalisis penerapan prinsip good governance pada tahap pengadaan 

yaitu :  

a. Rekrutmen (Recruitment).  

Menurut Bangun (2012:140), penarikan tenaga kerja (recruitment) 

merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah 

dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan 
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kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka 

pendek, menengah, maupun panjang. Pengadaan pegawai melalui pengangkatan 

honorer K2 pada BKD Kabupaten Pringsewu pada tahap rekrutmen yang peneliti 

temukan saat dilapangan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 

tahun 2012 dan peraturan Kepala BKN nomor 9 tahun 2012. BKD Kabupaten 

Pringsewu merekrut seluruh tenaga honorer yang termasuk kategori 2 yang masih 

aktif sesuai amanah pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. 

Perekrutan tenaga honorer K2 merupakan salah satu cara BKD Kabupaten 

Pringsewu memanajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Rekrutmen yang 

dilakukan BKD Kabupaten Pringsewu diselenggarakan sesuai dengan peraturan 

pemerintah, dan merekrut tenaga honorer K2 sesuai dengan syarat yang ada pada 

Undang-undang nomor 56 tahun 2012 meskipun jumlah dan kualitasnya belum 

sesuai dengan yang diharapkan BKD. Persyaratan tenaga honorer untuk dapat 

diangkat menjadi CPNS meliputi: 1) Usia paling tinggi 46 tahun dan paling 

rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006; 2) Mempunyai masa kerja sebagai tenaga 

honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat 

pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; 3) Penghasilannya tidak 

dibiayai dari APBN/APBD; 4) Bekerja pada instansi pemerintah; 5) Dinyatakan 

lulus seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bakat (TKB); 

dan 6) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

Pasolong (2011:157) setiap organisasi perlu melakukan analisis pekerjaan, 

apalagi organisasi yang mempunyai banyak pegawai maka harus disusun siapa 

mengerjakan apa, siapa bertanggungjawab kepada siapa, dan siapa mengawasi 

siapa. Dalam hal ini BKD Kabupaten Pringsewu tidak melakukan analisis 

pegawai atau pekerjaan karena BKD hanya menjalankan peraturan pemerintah 

sehingga BKD tidak mengajukan kebutuhan pegawai dan tidak melakukan 

analisis dan klasifikasi pegawai. Lebih lanjut Bangun (2012:144) mengatakan 

bahwa secara umum tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. 

Tujuan dari rekrutmen menekankan pada kualitas yang dimiliki para pelamar serta 

mencari pegawai dengan keahlian dan bakat untuk membantu mencapai tujuan 

dari sebuah organisasi. Namun yang peneliti temukan tujuan dari rekrutmen 
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tenaga honorer K2 tersebut belum mencapai tujuan secara maksimal karena tidak 

adanya analisis dan klasifikasi pegawai terlebih dahulu.  

Dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil melalui pengangkatan honorer 

K2 ini BKD Kabupaten Pringsewu hanya melakukan perencanaan untuk 

penyelenggaraan. Namun untuk analisis dan klasifikasi pegawai tidak dilakukan 

karena pengangkatan honorer K2 merupakan peraturan pemerintah dan BKD 

Pringsewu hanya menjalankan peraturan tersebut serta menyelenggarakannya. 

Sehingga BKD Kabupaten Pringsewu tidak mengajukan usulan kebutuhan 

pegawai secara spesifik yang sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah daerah.  

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti 

temukan dilapangan rekrutmen yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten 

Pringsewu memiliki satu kekurangan yaitu tidak adanya analisis dan klasifikasi 

pegawai yang dibutuhkan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini akan menganaisis tahap pengadaan pegawai melalui empat 

prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif dan 

efisien. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik 

bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi 

kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam 

birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan 

mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusahaan sumber daya, serta 

transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan 

sumber daya.  

Nugroho (118: 2008) mengatakan bahwa dalam konsep good governance, 

aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu 

mempertangungjawabkannya kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat 

tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para 

stakeholders, yakni masyarakat luas. Hal ini juga diperjelas dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana azas akuntabilitas dalam 

konsep good governance mengandung penjelasan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
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masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional 

Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 

dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001. 

Akuntabilitas memiliki indikator minimal yaitu meningkatnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah daerah, timbulnya kesadaran masyarakat, 

meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan 

berkurangnya kasus-kasus KKN.  

Rekrutmen yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Pringsewu sudah 

akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, karena seluruh kegiatan 

pengadaan PNS sesuai dengan: 1) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang 

pokok-pokok kepegawaian, 2) peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang 

pengangkatan honorer menjadi CPNS, 3) peraturan kepala BKN nomor 9 tahun 

2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS, 4) Surat edaran MenPAN 

dan reforasi birokrasi republik Indonesia nomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013 

tanggal 21 Agustus 2012 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013 

dari tenaga honorer K2 dan pelamar umum, 5) Perda nomor 12 tahun 2012 

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, 6) surat keputusan bupati 

pringsewu nomor B/342/KPTS/LT.03/2013 tentang panitia pelaksana pengadaan 

CPNSD dari tenaga honorer pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 

2013. Pengangkatan honorer K2 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah daerah bahwa rekrutmen benar-benar diselenggarakan secara 

terbuka dan tidak ada money politic. 

Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik 

ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi 

informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aktivitas yang menyangkut 

kepentingan publik mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana 

publik sampai pada tahap evaluasi (Nugroho,121:2003). Keterbukaan atau 

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya kebijakan terbuka 
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terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat 

menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and 

balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.  

Sedarmayanti, (2010:290) tujuan transparansi adalah membangun rasa 

saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus 

memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama 

informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai 

dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat 

mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban 

pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, serta 

menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang 

dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks Good Governance, prinsip 

transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya 

informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi 

kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas 

diperoleh dan tepat waktu. 

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional 

Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 

dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001 Transparansi 

memiliki indikator minimal yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah 

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.  

Rekrutmen yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu dalam proses 

pendataan, pelamaran dilaksanakan secara terbuka, karena seluruh tenaga honorer 

K2 Kabupaten Pringsewu yang memenuhi persyaratan direkrut. Semua informasi 

dan pengumuman bisa dilihat pada surat edaran atau website BKN, SSCN dan 

Menpan sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap 
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penyelenggaraan pengadaan PNS melalui pengangkatan tenaga honorer K2 dapat 

bertambah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.  

Prinsip good governance selanjutnya partisipasi, merupakan proses 

melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan atau 

formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan 

masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, 

termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti mendorong semua 

warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, 

usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi 

kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif 

dalam menentukan masa depan. Partisipasi yang peneliti temukan saat 

wawancara, observasi dan dokumentasi pada BKD Kabupaten Pringsewu saat 

pelaksanaan pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer K2 sudah baik. 

Partisipasi dari tenaga honorer K2 ini dapat dilihat dari antusias para tenaga 

honorer K2 yang mendaftarkan dirinya menjadi PNS.  

Prinsip good governance keempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien 

dalam penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik 

dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi peneliti saat dilapangan, pegawai atau sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pringsewu kurang. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Ibu Sri Mursinah, Ibu Resti Muji Astuti dan Bapak 

Indardi Matono selaku pegawai honorer K2 yang mengatakan saat pemberkasan 

pelayanan yang diberikan tidak optimal karena prosesnya lama sehingga menjadi 

tidak efektif. Disamakannya tenaga honorer K2 yang memiliki masa kerja sedikit 

dan lama menimbulkan ketidak adilan. Rekrutmen yang diselenggarakan sudah 

efisien karena pelamar tidak dipungut biaya dan biaya rekrutmen ditanggung 

APBN/APBD. Selain itu, sumber dana yang digunakan bisa lebih hemat tidak 

seperti rekrutmen dengan formasi umum. 

 

b. Seleksi (Selection) 
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Calon pegawai yang telah direkrut selanjutnya akan menjalani proses seleksi 

pegawai. Sudut pandang definitif menyatakan seleksi merupakan serangkaian 

langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang 

pelamar diterima atau ditolak, dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani 

serangkaian tes yang dilaksanakan. Seleksi pada pengangkatan honorer K2 tahun 

2013 di Kabupaten Pringsewu terdiri dari tes tertulis, tes kemampuan dasar, dan 

tes kemampuan bidang. 

Tahap seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu yaitu tes 

tertulis sesama tenaga honorer meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes 

Kemampuan Bidang (TKB). Materi tes kemampuan dasar terdiri dari tes wawasan 

kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes karakteristik pribadi dibuat oleh 

konsorsium perguruan tinggi negeri. TKD dimaksudkan untuk menggali 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku peserta ujian yang meliputi 

wawasan nasional, regional dan internasional maupun kemampuan verbal, 

kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, 

pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif. Tes Kemampuan 

Bidang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan peserta ujian 

yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.  

Sebelum mengadakan seleksi dan penempatan pegawai dalam hal ini perlu 

melihat metode-metode yang harus ditempuh dalam seleksi dan penempatan 

pegawai. Adapun metode-metode yang harus ditempuh adalah : 1) Menentukan 

kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia; 2) Mengupayakan persetujuan 

anggaran untuk mengadakan dan mengisi jabatan-jabatan; 3) Mengembangkan 

kriteria seleksi yang valid 4) Pengadaan (rekruitment); 5) Mengadakan test atau 

sebaliknya men-screening para pelamar; 6) Menyiapkan daftar dari para pelamar 

yang berkualitas; dan 7) Mengadakan seleksi pelamar yang paling berkualitas.  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti 

temukan pada BKD kabupaten Pringsewu sudah menempuh metode-metode 

diatas kecuali menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia, dan untuk 

tahapan seleksi yang digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah meliputi: 

pemberkasan, TKD, dan TKB. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa 

tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat 
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dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). 

Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem 

pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusahaan sumber 

daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari 

pengumpulan sumber daya.  

Nugroho, (118: 2008) dalam konsep good governance, aktivitas yang 

berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertangungjawabkannya kepada 

publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan 

saja melainkan juga kepada para stakeholders, yakni masyarakat luas. Hal ini juga 

diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, yang mana azas akuntabilitas dalam konsep good governance 

mengandung penjelasan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pada tahap seleksi yang peneliti temukan saat dilapangan, sebelum 

verifikasi jumlah secara keseluruhan 524 orang setelah verifikasi jumlahnya 

menjadi 519 orang karena ada yang meninggal, tidak aktif dan tidak ada SK 2013. 

Dari 519 pelamar tersebut yang lulus dari proses seleksi TKD dan TKB adalah 

305 orang. Setelah melalui proses seleksi tenaga honorer K2 dan masyarakat 

dapat mengakses ke website BKN, SSCN dan Menpan untuk melihat nama-nama 

yang berhasil lolos. Bagi tenaga honorer K2 yang belum lulus dapat mengikuti tes 

selanjutnya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan mengangkat tenaga 

honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap dan harus melewati tes dan verifikasi 

data. Di samping itu disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran pemerintah. 

Verifikasi perlu dilakukan untuk mengecek apa benar honorer K2-nya sesuai 

amanat PP 48 dan PP 56. Kalau tidak sesuai aturan, otomatis honorernya tidak 

bisa diangkat CPNS. Maka dapat peneliti katakan seleksi yang diselenggarakan 

BKD Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan tanggungjawab yang baik.  

Keterbukaan atau transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya 

kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga 
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masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya 

prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.  

Sedarmayanti (2010:290) mengatakan bahwa tujuan transparansi adalah 

membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana 

pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, 

terutama informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang 

dicapai dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan 

masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur 

kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, 

serta menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan 

yang dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks good governance, prinsip 

transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya 

informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi 

kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas 

diperoleh dan tepat waktu.  

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional 

Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 

dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001 Transparansi 

memiliki indikator minimal yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah 

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti 

temukan dilapangan sebelum verifikasi jumlah secara keseluruhan 524 orang 

setelah verifikasi jumlahnya menjadi 519 orang karena ada yang meninggal, tidak 

aktif dan tidak ada SK 2013. Dari 519 pelamar tersebut yang lulus dari proses 

seleksi TKD dan TKB adalah 305 orang. Setelah melalui proses seleksi tenaga 

honorer K2 dan masyarakat dapat mengakses ke website BKN, SSCN dan 

Menpan untuk melihat nama-nama yang berhasil lolos. Bagi tenaga honorer K2 
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yang belum lulus dapat mengikuti tes selanjutnya sesuai dengan kebijakan 

pemerintah yang akan mengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS secara 

bertahap dan harus melewati tes dan verifikasi data. Di samping itu disesuaikan 

juga dengan kemampuan anggaran pemerintah. Verifikasi perlu dilakukan untuk 

mengecek apa benar honorer K2-nya sesuai amanat PP 48 dan PP 56. Kalau tidak 

sesuai aturan, otomatis honorernya tidak bisa diangkat CPNS. Maka dapat peneliti 

katakan seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu dilakukan 

dengan terbuka melalui website BKN, SSCN dan MenPAN sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat terutama aspirasinya 

dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan 

dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti 

mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara 

langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan 

berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. Partisipasi yang peneliti 

temukan saat wawancara pada BKD Kabupaten Pringsewu dan tenaga honorer K2 

untuk pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer K2 pada tahap seleksi sudah 

baik. Partisipasi dari tenaga honorer K2 ini dapat dilihat dari hasil wawancara 

dengan tenaga honorer K2 yang lulus maupun tidak lulus. Tenaga honorer K2 

sangat berpartisipasi saat pengangkatan honorer K2 menjadi PNS karena seluruh 

tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap sesuai dengan 

kemampuan daerah.  

Efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien 

dalam penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik 

dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Seleksi yang 

diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu menjadi tidak efisien karena 

anggaran yang digunakan menjadi terbuang sia-sia karena ada kebijakan 

pengangkatan secara bertahap. Seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten 

Pringsewu menjadi tidak efektif dengan adanya kebijakan pemerintah yang 

mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS. 
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Apabila seluruh tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS dan tidak sesuai 

dengan bidang, keahlian yang dimiliki maka pelayanan dan kinerjanya tidak dapat 

berjalan dengan optimal.  

 

c. Penempatan (Placement) 

Menurut Sirait (2006:85), penempatan pegawai (placement) adalah suatu 

pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seorang atau lebih pegawai pada 

suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berlainan. Penempatan adalah suatu 

kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu instansi, atau bagian personalia 

untuk menentukan seseorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada 

suatu posisi atau jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian, 

keterampilan, atau kualifikasi tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti 

temukan di BKD Kabupaten Pringsewu penempatan pegawai dari salah satu data 

kepangkatan tenaga fungsional pada BP4K dan struktural menunjukkan masih 

banyak pegawai yang lulusan SMA. Keterbatasan sumber daya manusia yang 

dimiliki Kabupaten Pringsewu sehingga masih ada pegawai yang menempati 

posisi yang tidak sesuai dengan keahlian. Peneliti juga menemukan adanya 

lulusan guru yang menjadi lurah dan sebaliknya yang tidak memiliki keahlian 

menjadi guru mereka bisa menjadi guru honorer yang kemudian diangkat menjadi 

PNS. Hal tersebut menyebabkan formasi yang tidak sesuai dengan persyaratan 

yang seharusnya. Adanya analisis dan klasifikasi pegawai yang dibutuhkan 

Kabupaten Pringsewu sangat penting untuk dilakukan agar mendapatkan sumber 

daya manusia yang benar-benar berkompeten pada bidang dan keahliannya, 

sehingga saat penempatan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat sasaran.  

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional 

Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 

dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001. 

Akuntabilitas memiliki indikator minimal yaitu meningkatnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah daerah, timbulnya kesadaran masyarakat, 
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meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan 

berkurangnya kasus-kasus KKN. 

Penempatan yang ada pada BKD Kabupaten Pringsewu dikatakan 

akuntabilitas dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengangkatan honorer 

K2. BKD Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pengadaan PNS melalui 

pengangkatan honorer K2 telah menyelenggarakan dengan baik dan bebas dari 

money politik atau praktek KKN dan meningkatkan kepercayaan mayarakat. 

Keterbukaan atau Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya 

kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga 

masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya 

prinsip check and balancesantar lembaga eksekutif dan legislatif.  

Menurut Sedarmayanti (2010:290) tujuan transparansi adalah membangun 

rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus 

memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama 

informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai 

dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat 

mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban 

pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, serta 

menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang 

dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks Good Governance, prinsip 

transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya 

informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi 

kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas 

diperoleh dan tepat waktu. Penempatan tenaga honorer K2 yang lulus menjadi 

PNS adalah Badan Kepegawaian Nasional. Seluruh tenaga honorer K2 dan 

masyarakat dapat melihat atau mengakses melalui website bkn.go.id, sscn.go.id, 

dan menpan.go.id. keterbukaan dan kemudahan ini diharapkan dapat menambah 

wawasan masyarakat mengenai pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer 

K2. 

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat terutama aspirasinya 

dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan 
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dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti 

mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara 

langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan 

berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.  

Partisipasi yang peneliti temukan pada saat wawancara, observasi dan 

dokumentasi pada BKD Kabupaten Pringsewu saat pelaksanaan pengadaan PNS 

melalui pengangkatan honorer K2 untuk tahap penempatan sudah baik. Partisipasi 

dari tenaga honorer K2 ini dilihat dari antusias tenaga honorer K2 yang sangat 

semangat, bahagia saat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di instansi 

pemerintah manapun.  

Efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien 

dalam penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik 

dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi peneliti saat dilapangan, pegawai atau sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pringsewu kurang. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Ibu Sri Mursinah, Ibu Resti Muji Astuti dan Bapak 

Indardi Matono selaku pegawai honorer K2 yang mengatakan saat pemberkasan 

pelayanan yang diberikan tidak optimal karena prosesnya lama sehingga menjadi 

tidak efektif. Rekrutmen yang diselenggarakan sudah efisien karena pelamar tidak 

dipungut biaya dan biaya rekrutmen ditanggung APBN/APBD. Selain itu, sumber 

dana yang digunakan bisa lebih hemat tidak seperti rekrutmen dengan formasi 

umum. Penempatan yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu menjadi 

tidak efektif dan efisien karena penempatan sumber daya manusia yang tidak tepat 

sasaran. Tidak adanya analisis dan klasifikasi pegawai yang dibutuhkan 

menjadikan penempatan pegawai tidak mencapai tujuannya secara maksimal, 

berkualitas dan tepat sasaran.  

Penggunaan asas good governance dalam rangka menganalisis penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) melalui pengangkatan honorer kategori 2 pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, BKD hanya 

memperhatikan keempat asas good governance yang didasarkan karena asas 
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tersebut merupakan yang paling sesuai dan sudah cukup baik untuk menjalankan 

program ini. Asas keterbukaan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan program dilaksanakan secara transparan, dengan melihat ketersediaan 

informasi yang memadai pada setiap pelaksanaan program dan adanya akses 

informasi yang siap, mudah dijangkau, dan bebas diperoleh masyarakat. Asas 

akuntabilitas dapat digunakan unuk menilai sejauh mana tindakan pelaksana 

program mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas partisipasi 

melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengangkatan honorer K2 

pada BKD Kabupaten Pringsewu. Asas efektif dan efisien digunakan untuk 

menilai ketercapaian tujuan program, dengan melihat sejauh mana terlaksananya 

program berkualitas, tepat sasaran dan menggunakan sumber daya yang optimal. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:  

1. Prinsip Good Governancedalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui 

Pengangkatan Honorer Kategori 2 (K2) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Pringsewu tahun 2013 pada tahap: 

a. Rekrutmen yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu berjalan baik 

dengan adanya peraturan pemerintah dan pedoman pelaksanaan. Dalam 

proses rekrutmen, yang direkrut menjadi CPNS hanya tenaga honorer K2 

yang memenuhi syarat dan untuk informasi yang berkaitan mengenai 

pengangkatan honorer K2 dapat diperoleh oleh siapa saja melalui website. 

Rekrutmen sudah memenuhi prinsip good governance seperti akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi, efisien dan yang tidak terpenuhi yaitu prinsip 

efektif karena tenaga honorer K2 yang masa pengabdiannya diatas 6 tahun 

disamakan dengan yang masa pengabdiannya baru 1 sampai 4 tahun.  

b. Pada tahap  Seleksi semua tenaga honorer K2 berhak mengikuti seleksi, dan 

tidak ada pembatasan, yang membatasi adalah kemampuan peserta saat tes. 

Pada tahap seleksi prinsip good governence yang terpenuhi yaitu prinsip 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan yang tidak terpenuhi prinsip 

efektif karena adanya kebijakan pemerintah yang akan mengangkat seluruh 
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tenaga honorer K2 menjadi PNS secara bertahap sehingga seleksi menjadi 

tidak efisien karena anggaran pada tahap seleksi menjadi sia-sia. 

c. Pada tahap penempatan, Prinsip good governance yang terpenuhi yaitu 

prinsip transparansi, partisipasi, efisien, dan prinsip yang tidak terpenuhi 

ialah prinsip akuntabilitas karena masih ada pegawai yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan keahlian dan tidak efektif dengan tidak adanya 

analisis dan klasifikasi kebutuhan pegawai. 

2. Kendala yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Pringsewu dalam pengadaan PNS 

melalui pengangkatan honorer K2 meliputi: 

a. Sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas dari sisi jumlah, kualitas 

dan keahlian yang dibutuhkan. 

b. Akses internet yang lambat, belum sampai pada daerah pedalaman dan 

terpencil pada Kabupaten Pringsewu.  

c. Adanya peraturan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer K2 yang 

kurang memenuhi harapan dari BKD, karena BKD tidak mengajukan  

 

SARAN 

1. BKD Kabupaten Pringsewu harus membuat analisis dan klasifikasi pegawai 

terlebih dahulu sebelum melakukan rekrutmen.  

2. BKD Kabupaten Pringsewu harus menetapkan syarat-syarat yang sesuai dengan 

keahlian dan bidang sebelum menjadi tenaga honorer agar menciptakan pegawai 

yang memiliki kualitas serta kinerja yang baik.  

3. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu harus menyediakan akses informasi 

yang mudah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat didaerah terpencil.  
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ABSTRACT 

 
This study analyzes the gap between expected and perceived services by ship passengers 

at the Sri BayintanPort, Kijang, Riau Archipelago. To test the service gap, researchers used 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ServQual variables, involve tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy. Postulate built by researchers is a gap between 

expected and perceived servicesby ship passengers in the Port of Sri Bayintan.  

This study was conducted using a survey by distributing questionnaires to 98 passengers. 

ServQual formula (Q = P-E) was used to test the hypothesis of this study. From the ServQual 

test results is revealed that there are significant differences between expected and perceived 

services by ship passengers in the Port of Sri Bayintan. In particular, the findings of this study 

show that passengers are not satisfied with the services provided by PT Pelindo I as the 

operator of the Port of Sri Bayintan. 

 

Key words: quality gap, service, port 

 

 

INTRODUCTION 

Today, governments are increasingly required to continuously improvement the 

service quality (Shah, 2005; Hartley&Skelcher, 2008; Yudiatmaja, 2011; Baharuddin, 

2015). In the literature of publik administration, there are three theoretical mainstream 

perspectives who can be used as a basis for analyzing the quality of service, which is the 

old publik administration (OPA), new public management (NPM) and new publik 

service (NPS). In the perspective of OPA, the state can implement systems and 

standardized procedures are rigid to pursue efficiency in the provision of publik services 

(Taylor, 1923; White, 1926; Willoughby, 1927). In view of the NPM paradigm, the 

government can implement market mechanisms in providing publik services delivery. 

The focus is on market-oriented services and customer satisfaction and not on standards 

or rules (Osborne & Gaebler, 1992; Ferlie, et al, 1996; Osborne & Plastrik, 1997; Kettl, 

2000). Unlike NPMwho is more oriented to the market interests, the paradigm of NPSis 

encouraged to focus on meeting the needs of citizens (Denhardt & Denhardt, 2007). 

mailto:wayuguci@gmail.com
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Service quality is now playing an important role in many service industries as a 

differentiator who is most effective for a number of products. It is not surprising that 

today many companies who used to compete based on low prices or sophisticated 

technology, is now developing their business strategy is based on service quality and 

customers satisfaction. A service quality can be said if the expectations of users of 

goods and services have been met in full by the service provider organization. 

Therefore, the quality of service can be seen by analyzing the ratio between perceived 

and expected services(Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1985, 1988, 1991, 1993; 

Zeithaml, Parasuraman& Berry, 1990; Berry, Parasuraman & Zeithaml, 1994; Brysland 

& Curry, 2001). 

Service quality has long been a concern of researchers and practitioners 

(Grönroos, 1984). In the context of business organizations, service quality becomes the 

main determinant in winning the competition. The business environment is fully loaded 

competition requires every company to meet the needs and expectations of customers in 

total (Zeithaml, 2002; Dick, 2007). It can be said that the organization can exist is an 

organization which is able to provide excellent service and be able to meet the needs of 

customers with the best (excellent service). Whereas in the context of publiksektor 

organizations, publik service quality is not significant correlated with the existence of 

publik organizations because the government does not depend on directly to the 

community (Murray, 1975; Rainey, Backoff & Levine, 1976; Lachman, 1985; Rainey & 

Bozeman, 2000; Boyne, 2002; Moulton & Wise, 2010).  

The focus of this paper discusses the quality of ports service managed by PT 

Pelayaran Indonesia (Pelindo) I, Port of Sri Bayintan, Kijang, Riau Archipelago. Port of 

Sri Bayintanis chosen as the object of this study because of several important reasons. 

First, the Port of Sri Bayintan is an organizer of sea transportation in Riau Archipelago 

Province which has a very important role for the sea lanes for publik transportation. 

This is due to the Port of Sri Bayintan always doing activities passenger crossings with 

large-sized ships owned by PT Pelni weekly routine. Second, the Port of Sri 

Bayintanservices pretty much passengers go to various areas, both in Riau Archipelago 

Province (Anambas, Natuna, Tambelan) and between provinces in Indonesia, such as 

West Kalimantan, Central Java, and East Nusa Tenggara. 
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Table 1. The Number of Passengers 

The Port of Sri Bayintan (2010-2015) 

Years 
Amount of  

Passengers 

2010 61.496 

2011 62.419 

2012 54.271 

2013 60.106 

2014 68.087 

2015 65.461 

Source: Data of Passenger Flow by PT Pelindo I 

This study contributes to the literature of publik service management for trying 

to discuss gaps in service quality in the Indonesian publiksektor, more specifically in the 

port services sektor, which has not been widely studied by researchers. In the 

perspective of business organizations, many studies conducted by experts on the 

comparison between expected service and perceivedservice by the customer 

(Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1985, 1988; Brown, Churchill Jr. & Peter, 1993; 

Najjar & Bishu, 2006). In the context of publiksektor organizations in other countries 

too, also there have been several studies who attempted to address services quality of 

seen from a comparison of perceived and expected services (McKoy, 2004; Agus, 

Barker&Kandampully, 2007; Ansah, 2008; Rhee & Rha, 2009). However, these studies 

remain important given publiksektor organizations in Indonesia have an environment 

and a distinct situation than the objects of the previous studies. 

The problem to be answered by this study is how the service quality of the Port 

of Sri Bayintanpassenger terminal seen from a comparison of perceived and expected 

services. This study aimed to describe the value of perceived services and the value of 

customer expectations with the services should be provided by PT Pelindo I as the 

operator of the Port of Sri Bayintan from the dimensions of reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, and tangibles. Furthermore, the study also aims to analyze the 

satisfaction of passengers on passenger terminal the Port of Sri Bayintan. 

 

The Gap of Service Quality 

Service quality is defined variously by scholars. According to Crosby (1979), 

service quality refers to correspondence between the service provided with quality who 

was promised to the customer. In the context of production of goods and services, 
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Garvin (1983) revealed that the service quality is a service that is able to minimize 

internal failure (pre-production) and external failure (post-production). Berry, 

Parasuraman& Zeithaml (1994) defines service quality as conformance between the 

service provided to the customer's specifications and requirements. According to 

Grönroos (1983) concerning service quality technical and functional issues. Technically 

the quality of services such as that obtained by the customer, while the functional 

quality of service is how the process of service received by the customer. In this case, 

the service is not only seen from the technical service provision of goods and services to 

consumers, but also the whole process of service, which includes systems, procedures, 

and standards designed by the service provider organization. Service quality is not only 

the output of the service itself but also input and process of each activity in the service. 

This is as disclosed Grönroos (2006: 323) the following: 

―[…] a process that consist of a set of activities which take place in 

interactions between a customer and people, goods and other physical 

resources, systems and/or infrastructures representing the service provider and 

possibly involving other customers, which aims at assisting the customer‘s 

everyday practices‖. 

 

ServQual is one method for measuring service quality. This model was first 

introduced by Parasuraman, Zeithaml& Berry (1985) to measure the service quality in 

marketing services firms in the United States. From the results of these studies, 

initially,Parasuraman, Zeithaml& Berry (1985) formulated the 10 variables into a 

determinant of service quality, which consists of reliability, responsiveness, 

competence, access, courtesy, communication, credibility, security, knowledge, and 

physical evidence. Then, Parasuraman, Zeithaml&Berry (1988), simplifies ServQual 

dimension into five variables, namely reliability, responsiveness, assurance, empathy, 

and tangibles. According to Parasuraman, Zeithaml& Berry (1988) service quality can 

be seen by comparing perceived quality and quality objectives. 

ServQual models developed by Parasuraman, Zeithaml& Berry (1985) has been 

widely tested in business organizations. Later, this model was also adopted to test 

service quality in the publiksektor organizations. This model is declared fit and proper 

for publiksektor organizations (Donnelly et al, 1995; Wisniewski & Donnelly, 1996; 

Orwig, Pearson & Cochran, 1997; Rowley, 1998; Brysland & Curry, 2001; Wisniewski, 

2001; Curry & Sinclair, 2002; Perez et al, 2007). ServQual models can be adopted to 
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see service gap from the aspects of expected and perceived services publik service 

users. ServQual models can also be used to analyze service quality in the publiksektor 

organizations. 

According to Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) service quality was 

influenced by the variables of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and 

tangibles. In business organizations, previous studies indicate that there is a difference 

between expected and perceived by customers (Parasuraman, Zeithaml&Berry, 1988, 

1991; Yousapronpaiboon, 2000; Malhotra et al, 2005; Pinar &Eser,2008 ). The studies 

conducted in the publiksektor organizations also showed the gap between expected and 

perceived services by the users (Donnelly et al, 1995; Wisniewski & Donnelly, 1996; 

Orwig, Pearson & Cochran, 1997; Agus, Barker&Kandampully, 2007). Meanwhile, 

several studies on the publiksektor organizations in developed countries found that 

government service quality remained at a low level (Clements, 2001; Kim, 2003; 

Giannoccaro et al, 2008). This led to publik dissatisfaction with the services provided 

by the publiksektor organizations. Several studies in developing countries also show the 

low quality of publik services (Widihastuti, 2003; Jakka, 2004; Abd. Rashid, 2008; 

Hariastuti&Ardiansyah, 2013). Therefore, hypotheses in this research can be formulated 

as follows: 

H1  There is a gap between passengers expectations and passenger perceived 

services  

 

H2 Passengers are not satisfied with the services provided by PT Pelindo I as 

the operator of the passenger terminal,the Port of Sri Bayintan 

 

The conceptual framework of this study is developed from Parasuraman, 

Zeithaml,and Berry (1985) with some modifications. Service quality is the ratio 

between expected and perceived service. Expected service and the perceived heavily 

influenced by variables; reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. 

 

 

 

 

 

Figure 1. Conceptual Framework 

Service Quality 

Dimensions 
 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Empathy 

5. Tangibles 

Expected Service 

Perceived Service 

Delivering Service 

Quality 
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A quantitative approach with survey method was used as a tool to address the 

problem of this research. Data were collected through questionnaires compiled with 

reference to the item ServQual formulated by Parasuraman, Zeithaml& Berry (1988), 

which includes a comparison between expected and perceived servicesby the 

consumers. Dimensions ServQual consists of; the dimensions of reliability (5 items), 

responsiveness (5 items), assurance (5 items), empathy (5 items), and tangible (5 items). 

The scale is used as a measuring tool was a Likert scale consisting of five subscales, 

namely excellent (5), good (4), is quite good (3), poor (2), and poor (1). The study 

population was all passengers who use the services of the Port of Sri Bayintan. Samples 

were obtained by using the Slovin‘sformula (Tejada andPunzalan, 2012) and with an 

error rate of 10% (p≤0.01). The technique of sampling obtained a sample of 98 people 

taken proportionally from passengersof KM Doralonda (34), KM Lawit (32), and KM 

Bukit Raya (32). 

Analysis of the data in this study carried out in several stages. Before testing the 

hypotheses of the study, it will first be calculated services gaps with the formula G = P 

(Mean Perception) - E (Mean Expectation). To interpret the value of each category of 

service used the class interval, with a range; (1) 98-177 (bad), (2) 178-257 

(unfavorable), (3) 258-337 (moderate or enough), (4) 338-417 (good), (5) 418-497 (very 

good). Then, the study hypothesis test with the formula; x  ES-PS = 0 then H1 is 

rejected, but if x ES-PS ≠ 0 then H1 accepted. At the end, there will be analyzed service 

quality(Q) by dividing the mean number of perceptions of each dimension with the 

mean number of expectations every dimension. Hypothesis 2 (H2) is acceptable if Q> 0, 

but if Q = 0 or Q <0 then H2 was rejected. 

 

DATA ANALYSIS 

An examination of the perceived service, as can be seen in Table 2, it is known 

that the average value of perceived service by passenger ships in the Port of Sri 

Bayintan is 241. Referring to interval classes, these data suggest that the perceived 

service of the passengers included in the category of less good. The results of this study 

indicate that all service dimensions, including reliability (249), responsiveness (237), 

guarantees (233), empathy (244), and tangible (243) arereceived unfavorable ratings 
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from passengers. That is, PT Pelindo I as the operator of the Port of Sri Bayintan, 

Kijang not provide services according to the needs of the customer. 

Table 2. Perceived Service 

Dimensions Value 

Reliability 249 

Responsiveness 237 

Assurance 233 

Empathy 244 

Tangibles 243 

Mean 241 

 

Judging from the expected service, passengers put very high expectations with 

the services they are supposed to obtain. Judging from the dimensions of 

responsiveness, assurance, empathy, and tangibles, the value of each of these 

dimensions is above the 418. By using the class interval, it can be seen that the 

dimensions of responsiveness (421), assurance (419), empathy (433), and tangibles 

(433), which means that passengers expect service quality are very good. Only the 

dimensions of reliability, passenger hopes that the service will be received in the 

category well as the value of this dimension is 411 or below 418. However, the average 

value of the expected service is 423. That is, the overall passenger hope service who 

they should receive is the excellent service. 

Table 3. Expected Service 

Dimensions Value 

Reliability 411 

Responsiveness 421 

Assurance 419 

Empathy 433 

Tangibles 433 

Mean 423 

 

 Graphic 1 illustrates the comparison of perceivedand expected services by the 

users. Based on this graphic can be seen that there is a difference between the value of 

perceivedand expected services. Viewed from all dimensions, such as reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, and tangibles, the research data show gaps between 

perceived and expected services. The graphic below shows that the value of 

perceivedservice less of expected service by the passenger. That is, PT Pelindo I as the 
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operator of the Port of Sri Bayintan not been able to provide services in accordance with 

the expectations and needs of the customers. 

 

Graphic 1. Differences between Perceived and Expected Services 

 

Table 4 illustrates the gap value of perceived and expected services. Based on the 

data in Table 4 it can be seen that in each dimension of service has a negative gap value, 

even the dimensions of reliability have gaps value of -162, which means that the 

reliability of service is in a bad category. While the average value of gaps expected and 

perceivedservices are in the amount of -182.2 where it indicates that the servicequality 

provided by PT Pelindo I is not good. In accordance with the hypothesis testof this 

study, then H1 accepted because x  ES-PS ≠ 0. That is, H1 this study proved that there is 

a difference between expected and perceived services by the customers. 

 

Table 4. The Gap Value of Service Quality 

Dimensions P E 
Gap 

(G = P-E) 

Reliability 249 411 -162 

Responsiveness 237 421 -184 

Assurance 233 419 -186 

Empathy 244 433 -189 

Tangibles 243 433 -190 

Mean 241.2 423.4 -182.2 
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Judging from the average value (mean) of service quality of passenger terminal in 

the Sri Bayintan Port, as can be seen in Table 5 is known that service quality is 0569. 

Thus H2 is accepted as Q (quality)> 0, which means that passengers are not satisfied 

with the services provided by PT Pelindo I as the operator of the passenger terminal in 

the SriBayintanPort,Kijang. 

Tabel 5. Service Quality of Sri Bayintan Port 

Dimensions Perceived (P) 
Expected 

(E) 
 

Reliability 249 411 0.606 

Responsiveness 237 421 0.563 

Assurance 233 419 0.556 

Empathy 244 433 0.564 

Tangibles 243 433 0.561 

Mean 241.2 423.4 0.569 

 

DISCUSSION 

This study confirmed the study of Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985; 1988) 

in marketing services organizations are finding that consumers do not care obtained in 

accordance with the expected service. The results support the findings of Widihastuti 

(2003) who found that there are gaps perceived and expected services at a social 

organization in Surakarta. The gap value is -0657, which means there is a gap between 

expected and perceived services. This study is also in line with the findings of Hariastuti 

& Ardiansyah (2013) which examines the quality of service at the passenger terminal at 

the Port of Tanjung Perak Surabaya. Hariastuti&Ardiansyah (2013) also found that the 

dimensions of the Port of Tanjung Perak Surabaya services, such as physical form, 

reliability, responsiveness, assurance, and empathy, all of them negative. The average 

value of the service quality of the Port of Tanjung Perak Surabaya passenger terminalis 

-0.03746. This means that customer expectations are still higher than perceived service. 

The study's findings differ from Soamole‘s study(2013), which discusses the 

service qualityin the RegionalPort of Sanana. By analyzing Importance Performance 

Analysis (IPA) and the Customer Satisfaction Index (CSI), Soamole (2013) found that 

the average satisfaction index of Sanana Regional Portscustomers is 54.74 percent or 

included in the enoughcategory. This result differs from the findings of 

Andhika&Meirinawati (2015) analyzed qualitatively service quality of the passenger 
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terminal gate of Surya Nusantara on PT Pelindo III branch Tanjung Perak Surabaya. 

Andhika&Meirinawati (2015) concluded that service quality of passenger terminal gate 

of Surya Nusantara had good views from the dimensions of reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, and tangibles. 

 

CONCLUSIONS 

This study found that the expected serviceby the passengers on the ship in the port 

of Sri Bayintan not comparable with the perceived service. This fact indicates that the 

passenger terminal of the Port of Sri Bayintan still not optimal or poor. This study 

supports the theory proves and Parasuraman, Zeithaml&Berry (1985; 1988) about the 

gap of quality service that could potentially be a source of problems and affect the 

servicequality. One is the perceived gap between perceived and expectedservices. Gap 

states that the perceivedservices by consumers are not consistent with the expected 

service. 

From a theoretical perspective, this study contributes to the areas of public 

service management studies, mainly on the theory of the gap of port services in 

Indonesia. Where the study on this is very rarely studied by researchers. The results of 

this research could be a recommendation for PT Pelindo I as the operator of the Port of 

Sri Bayintan to develop a service system and oriented to the needs of the customers. In 

order to improve the quality of service, PT Pelindo I can simplify procedures, provide 

security by adding security personnel and installing CCTV, resolve any complaints of 

passengers by opening counter of customer service, add air conditioning in terminal 

room, fix the toilet, and add entertainment facilities,for instance, television or reading 

material in the passenger terminal. 

 

RESEARCH LIMITATIONS 

This study has a limitation on the number of samples is quite small, only test one 

variable of servicequality, and only using the survey method. This study was developed 

by nextresearchers need to expand the scope of the samples, testing the service 

qualitywith a variety of other variables, such as passenger satisfaction, and used mixed 

methods (quantitative and qualitative) so that research results become more accurate. 
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ABSTRAK 

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa diperlukan upaya 

dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial 

bagi purna TKI. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan 

kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan kesejahteraan rakyatnya. Namun, 

koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan dengan pemerintah pusat, 

instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan pihak ketiga sebagai 

indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus, penelitian ini 

bermaksud menggambarkan koordinasi antar organisasi dalam pengelolaan purna TKI 

di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

sebagai leading sektor pada pengelolaan Purna TKI ini tidak memiliki 

program/kebijakan yang benar-benar spesifik. Sejauh ini, beberapa inisiatif upaya 

pengelolaan Purna TKI diinisiasi oleh pihak ketiga, misalnya BP3TKI, LSM SBMI dan 

LSM Sebumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi pengelolaan Purna TKI di 

Kabupaten Lampung Timur belum terbentuk dan berjalan. 

 

Kata kunci: koordinasi, pengelolaan purna TKI 

 

 

PENDAHULUAN 

Buruh migran (dalam penelitian ini disebut TKI) merujuk pada perpindahan 

sementara atau tetap yang dilakukan seseorang ke negara lain untuk mencari pekerjaan 

atau belajar, atau melarikan diri dari kondisi politik negaranya (Goldin dan Reinert, 

2006 dalam Kageyama, 2008). Terjadinya migrasi seorang atau kelompok orang dari 

satu wilayah ke wilayah lain disebabkan oleh beberapa faktor, yang utamanya adalah 

keinginan untuk hidup lebih baik dari sisi sosial, ekonomi maupun politik.  

Kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu pengiriman tenaga kerja ke negara 

lain secara ekonomis berdampak positif bagi devisa negara yang dihasilkan dari 
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remitansi. Dampak dalam skala mikro (individu dan keluarga) adalah peningkatan 

pendapatan keluarga (Kageyama, 2008). Remitansi TKI yang berada di luar negeri baik 

dalam jangka pendek dan menengah juga telah banyak diteliti baik di Indonesia maupun 

negara lain (Anwar, 2013; UN, 2013; Barai, 2012). Fazili (2009) yang mengungkapkan 

remitansi yang diterima keluarga dapat digunakan untuk pembangunan rumah atau 

membuka usaha perdagangan kecil. Kedua jenis kegiatan ini dapat menyerap tenaga 

kerja kasar di lingkungan sekitar. Namun, Kageyama (2008) dalam penelitiannya di Sri 

Lanka tersebut menyimpulkan remitansi internasional tidak berdampak dalam jangka 

panjang. Bagaimana paska kepulangan TKI ke negara asal (purna TKI)? Apakah secara 

ekonomi purna TKI masih memiliki dampak ekonomi dan sosial dalam pembangunan 

bagi lingkungan sekitar?  

 
Gambar 1. Grafik Kepulangan TKI 2006-2014 

Sumber: BNP2TKI, 2015 (www.bnp2tki.go.id) 

 

Jika menilik data kepulangan TKI dari tahun 2006- 2014 (lihat gambar 1) dan 

dibandingkan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah (lihat grafik 

2) maka masih terdapat kesenjangan. Perhatian khusus pemerintah terhadap purna TKI 

ini menjadi penting, sebab purna TKI berada dalam rentang usia produktif ketika 

kembali ke tanah air. Menurut Ristyana dan Hamidah (2014) ancaman penganggur 

muda bukan hanya pencari kerja yang baru menyelesaikan sekolah atau kuliah, namun 

juga para Eks TKI dari luar negeri. Para purna TKI yang rata- rata masih berusia di 

bawah 35 tahun ketika memutuskan untuk tidak lagi bekerja di luar negeri, sehingga 

memperbanyak jumlah penganggur di dalam negeri. Kepulangan TKI dari luar negeri 

membawa masalah tersendiri karena banyak diantara mereka yang tidak biasa 

memanfaatkan hasil yang produktif guna melanjutkan hidup mereka didalam negeri. 
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Hasil yang didapat selama bekerja di luar negeri cenderung digunakan untuk kebutuhan 

konsumtif sehingga timbul keinginan untuk kembali lagi bekerja di luar negeri sampai 

usia tertentu. 

 

Gambar 2. Pemberdayaan Purna TKI 

Sumber: Puslitfo BNP2TKI, 2015 (www.bnp2tki.go.id) 

 

Salah satu upaya agar TKI, khususnya di sektor informal, tidak kembali bekerja 

ke luar negeri, yaitu dengan pembinaan dan pemberdayaan melalui pelatihan wirausaha. 

Meski sebagian besar memiliki modal untuk membuka usaha, pemerintah tetap harus 

mampu membuka pemikiran purna TKI untuk memiliki keinginan untuk berwirausaha. 

Pemerintah daerah dapat memaksimalkan program dan kegiatan untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan dan penggangguran dengan cara memfasilitasi pemberdayaan 

masyarakat melalui bimbingan kewirausahaan purna TKI (Jaya dan Subrata, 2014). 

Sedangkan penelitian Abas, dkk, (2014) menyarankan bagi keluarga TKI pasca migrasi 

yang kondisinya belum mandiri secara ekonomi maupun sosial dilakukan 

pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif. Apalagi dengan wirausaha, TKI purna 

mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. 

Pemerintah mendorong purna TKI untuk tampil sebagai wirausahawan di 

kampung halamannya. Agar berhasil, bekal ilmu dan praktik difasilitasi melalui 

program Bimbingan Teknis Pemberdayaan TKI Purna yang diadakan oleh 19 kantor 

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di 19 provinsi di seluruh 

Indonesia. Hasilnya, beberapa penelitian melaporkan di beberapa daerah purna TKI 

mampu menjelma menjadi sosok wirausahawan muda. Supriana dan Nasution (2010) 

melakukan kajian terhadap 140 purna TKI yang memiliki usaha di Sumatera Utara; 

Abas, dkk (2014) memberikan alternatif model pemberdayaan purna TKI di Ponorogo; 

sedangkan Jaya dan Subrata (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 

ketidakmampuan purna TKI memanfaatkan modal ekonomi yang diperolehnya 
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sekembalinya mereka ke tanah air disebabkan kurangnya pembinaan dan bimbingan 

dari pemerintah sebelum dan sesudah mereka bekerja sebagai TKI.  

Beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan perlu adanya upaya dari 

pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial para purna 

TKI. Kesenjangan yang ada yaitu pembinaan dan bimbingan tersebut terkadang hanya 

sebatas ‗proyek‘ sesaat yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi, 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai 

Undang-undang No 32 tahun 2004, namun disisi lain kewajiban pengelolaan TKI juga 

ada pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) dan badan/lembaga turunannya. Di luar dua institusi publik ini, masih ada 

institusi swasta dan pihak ketiga (third party) yang secara sukarela ataupun dengan 

motif ekonomi menaruh perhatian pada calon, TKI dan purna TKI (Chandra dan 

Munthe, 2011).  

 

Gambar 3. Dampak Ekonomi dan Sosial Remitansi 

Sumber: Barai, 2011 

  

Penelitiantentang dampak remitansibagi pembangunan telah banyak dilakukan. 

Salah satunya oleh Barai (2011). Menurut Barai, dampak remitansi dapat digolongkan 

dalam jangka pendek (penggunaan sesaat) dan jangka menengah-panjang. Dalam jangka 

pendek, remitansi digunaan untuk kebutuhan konsumtif (makanan, pakaian, mebeler, 

kesehatan, pembayaran hutang, kebutahan sosial/hadiah, dipinjamkan); 

tabungan/investasi (tabungan pribadi, investasi pada aset produktif, asuransi pendidikan, 

investasi bisnis, pengiriman untuk famili lain); investasi bersama dalam pembangunan 

(misal sekolah, jembatan, jalan, dll). Adapun dampak jangka menengah-panjang, 
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beberapa konsumsi jangka pendek tadi dapat meningkatkan agregat permintaan 

konsumsi masyarakat, meningkatkan produksi barang, mengurangi tingkat kemiskinan 

serta menciptakan modal sosial dan infrastruktur keras. Dalam jangka panjang, dampak 

jangka menengah tadi akan membuka lapangan kerja baru sehingga menambah 

penghasilan masyarakat sekitar dan pertumbuhan ekonomi.Secara akumulatif jika 

skema ini berjalan dengan baik akan berdampak pada peningkatan pembangunan 

ekonomi dan sosial (selengkapnya lihat gambar 2).  

Pengelolaan purna TKI tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemerintah atau 

lembaga lain. Dalam  konteks kerja, perlu adanya koordinasi antar stakeholder yang 

terlibat. Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to 

regulate dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or 

order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan 

mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2011).Secara normatif, koordinasi 

diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan 

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya 

terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna 

untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja 

(Ndraha, 2011).  

 Ndraha (2011) megatakan bahwa koordinasi dapat diukur melalui proses 

manajemen, yang perlu diukur adalah: 

1) Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.Komunikasi adalah kunci 

koordinasi yan efektif, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan 

penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang 

dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi 

pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi 

informasi dapatdilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya 

untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. 

2) Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi di dalam setiap 

tugas dan  pekerjaan.Kesadaran merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia 

yang sesuai dengan yang dinyakininya. Kesadaranmerupakan hal yang sangat 

berkaitan dengan manusia bahkan dengan hal ini lah manusia dapat dibedakan 
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dengan binatang. Kesadaran pada dasarnya keadaan sadar bukan 

merupakankeadaan pasif melainkan suatu proses yang aktif, kegiatan hakiki pada 

kesadaran adalah menindak dan mengatakan tidak. 

3) Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.Peserta forum koordinasi harus 

berkompeten mengambil keputusan untuk menjamin kehadiran pejabat yang 

demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang diataati 

sepenuhnya dari atas ke bawah.  

4) Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan 

(diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).  

5) Penetapan kesepakatan. Penetapatan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap 

pihak yang berkoordinasi. 

6) Insentif koordinasi.Yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati 

kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait. 

7) Feedback. Sebagai masukan umpan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Stephenson (2006) mendeskripsikan model 

koordinasi pada lembaga-lembaga kemanusiaan. Penelitian ini dianggap mirip dengan 

rancangan penelitian yang diajukan oleh peneliti sehingga digunakan sebagai salah satu 

acuan ilmiah. Stephenson menyimpulkan jaringan sosial dan koordinasi antar organisasi 

yang terlibat dalam penanganan misi kemanusiaan harus dikondisikan ulang, terkait 

kekuasaan dan kewenangan menangani sebuah situasi tertentu. Salah satu masukan 

Stephenson adalah penggunaan perspektif strategi kontinjensi untuk mengatasi dilema 

dalam melakukan koordinasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Stockton (2002 dalam Stephenson, 2006) 

mengatakan efektivitas kordinasi antar lembaga dapat dicapai melalui aplikasi hirarki 

integrasi struktural dan spektrum kontrol kewenangan yang luas. Kegagalan koordinasi 

dapat terjadi disebabkan ketiadaan strategi umum dan objektif diantara organisasi-

organisasi yang terlibat, atau karena lemahnya instrumen kebijakan yang ada.  



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

259 
 

 
Gambar 4. Implementasi Model Stuktur Jaringan Lembaga Kemanusiaan 

Sumber: diadaptasi dari Stockton (2002) dalam Stephenson, 2006. 

 

Di era desentralisasi ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan 

kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan kesejahteraan rakyatnya. Namun, 

koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan dengan pemerintah pusat, 

instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan pihak ketiga sebagai 

indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada ranah yang hampir 

serupa, hasil penelitian Munawaroh (2015) mengenai prosesrekruitmen buruh migran di 

Kabupaten Lampung Timur disimpulkan bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan 

oleh multistakeholder dari pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur, Balai Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung dan Kelurahan, 

serta dari pihak swasta sebagai unit Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS) yang diwakili oleh PT. WAHANAKARYA SUPLAINDO cabang 

Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur telah berjalan namun belum maksimal. 

Berbagai temuan dan kesimpulan penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan 

bahwa pemgelolaan purna TKI merupakan hal yang penting, pertama ditinjau dari sisi 

bahwa remitance yang selama ini dibawa ke tanah air mencapai angka yang tinggi, 

kedua, bahwa koordinasi antar berbagai stakeholder selama ini dalam pengelolaan TKI 

belum dilakukan secara maksimal.  Secara khusus, artikel ini hendak menggambarkan 
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koordinasi antar organisasi dalam pengelolaan purna TKI di Kabupaten Lampung 

Timur, Provinsi Lampung  

 

METODE  

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yang bermaksud menggambarkan 

kondisi, permasalahan dan potensi dalam penangan TKI Purna di Kabupaten Lampung 

Timur. Kebijakan dan program pemerintah daerah, intervensi third party (LSM dan 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan) serta kondisi TKI Purna akan dipetakan untuk 

menemukan leverage pointyang dapat menggiring pada penemuan solusi atas kebijakan 

TKI Purna. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 

mendalam tentang subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan 

pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas 

atau frekuensi. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan 

bagaimana sosial diciptakan dan diberi arti (Salim, 2006). 

Penelitian ini menggunakan pendeketan  kualitatif; dengan tipe penelitian 

deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap tahu 

dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati tim 

peneliti sehingga subjeknya terbatas. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah data primer yang langsung di dapat dari pihak pertama dan data sekunder dari 

pihak kedua.  

Data primer diperoleh dari wawancara dan FGD kepada stakeholder yang terkait: 

BNP2TKI Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinoskertrans) Kab. Lampung Timur, LSM penggiat 

pemberdayaan TKI Purna Sebumi, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBM) Kab. 

Lampung Timur, SBMI Provinsi Lampung dan TKI Purna. Data sekunder diperoleh 

melalui data tertulis berupa dokumen wawancara pers, rekaman wawancara pers, 

arsip/kliping berita, dokumen pemerintah, hasil wawancara pihak ketiga, dll.  

Pemilihan lokasi Kabupaten Lampung Timur dengan beberapa pertimbangan, 

yaitu daerah ini merupakan  pengirim buruh migran terbesar di Provinsi Lampung. Hasil 

penelusuran data sekunder memperlihatkan bahwa terdapat kelompok-kelompok 

pemberdayaan Purna TKI yang telah hidup dan berkembang di Kabupaten ini, misalnya 
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kelompok Peternak Ikan di Desa Bale Endah, Pasar Purna TKI di Desa Labuhanratu, 

dan kelompok Peternak Kambing di Batangrejo.  

 

PEMBAHASAN 

Latar belakang atau daya tarik masyarakat untuk menjadi TKI adalah orang-orang 

yang sukses setelah bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena pada umumnya setelah 

pulang dari luar negeri, Purna TKI bersikap konsumtif dengan mempergunakan 

uangnya untuk membagun rumah, membeli sawah, motor, perhiasan, baju baru, 

sehingga masyarakat awam menilai bahwa dengan bekerja sebagai TKI akan merubah 

kehidupan mereka menjadi sejahtera. Masyarakat menilai menilai bekerja sebagai TKI 

tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan keahlian khsusus, tapi dapat memberi 

penghasilan yang cukup besar. Hal ini menjadi magnet yang kuat untuk menarik minat 

masyarakat. Meski pada prakteknya, setelah uang Purna TKI habis untuk kegiatan 

konsumtif, sebagian besar Purna TKI ini akan bekerja lagi menjadi TKI. Bagi TKI yang 

cerdas, uang hasil bekerja sebagai TKI digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. 

Namun, cukup sulit merubah mindset pekerja yg biasa kerja untuk berwirausaha. 

Kegiatan pengelolaan Purna TKI merupakan kegiatan yang melibatkan banyak 

aktor. Dengan demikian, koordinasi juga melibatkan banyak stakeholder. Dalam 

konteks ini koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, 

menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik 

atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara 

fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi 

dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi yang dimaksud dalam artikel ini 

berarti dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan Purna TKI, yaitu  

aktor pada level pengambilan kebijakan (Pemerintah Daerah dan DPRD), aktor pusat 

(BP3TKI), aktor ketiga yaitu penggiat lembaga swadaya masyarakat (Sebumi dan 

SBMI).  

Sebagai leading sektor, tim penulis melihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Timur dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan 

aktor yang langsung terlibat dalam pengelolaan Purna TKI. Apakah koordinasi ini sudah 

dilakukan secara efektif dan efisien? Dalam temuan lapangan, beberapa indikator 

koordinasi yang ditemukan adalah sebagai berikut:  
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Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi 

 Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif, koordinasi secara langsung 

tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar 

ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk 

alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan 

teknologi informasi dapatdilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan 

sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. 

 Pada indikator pertama ini, penulis berpendapat bahwa leading sektor proses 

informasi, komunikasi dan teknologi informasi adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini 

dibawah tupoksi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans). Dalam 

temuan dilapangan proses penyebaran informasi dan komunikasi ini baru sebatas pada 

muatan-muatan yang bersifat umum. Misalnya ketika ada pelatihan atau sosialisasi 

tentang pembinaan usaha kecil (UMKM) maka Dinsoskertrans akan melakukan 

komunikasi dalam  hal undangan untuk menghadiri pelatihan atau sosialisasi. Namun 

dari beberapa kali kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini tidak secara spesifik melibatkan 

Purna TKI, kelompok Purna TKI atau LSM Sebumi dan SBMI untuk terlibat dalam 

perancangan kegiatan. Informasi dan komunikasi hanya sebatas pada penyampaian 

informasi adanya kegiatan pelatihan dan sosialisasi saja.  

 Untuk pihak DPRD, informasi dan komunikasi dilakukan secara informal karena 

memiliki kedekatan secara personal dengan LSM Sebumi. Contohnya dalam hal 

masukan/pendapat tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

Pemberdayaan Purna TKI. DPRD sudah memiliki inisiatif untuk memasukkan Raperda 

ini pada Prolegda 2017 yang akan datang. Sedangkan komunikasi yang dilakukan 

dengan SBMI Kab. Lampung Timur juga dilakukan secara informal, misalnya dalam 

beberapa kesempatan pertemuan dengan anggota DPRD, para penggiat LSM ini 

memberi masukan untuk membuat pusat informasi TKI disetiap Desa. Hal ini 

dimaksudkan sebagai pusat informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan 

masyrakat di tingkat akar rumput. Namun terkendala masalah dana yang tidak memiliki 

alokasi khusus dalam pembuatan pusat informasi ini.  

 Teknologi informasi yang digunakan belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan, tim penulis bertanya tentang data-data 

pemberdayaan TKI dan pengelolaan yang selama ini sudah dilakukan. Namun, 
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Dinsoskertrans belum memiliki data secara spesifik dan rigid tentang pengeloaan Purna 

TKI ini. Koordinasi yang dilakukan selama ini dilakukan dalam kegiatan pertemuan 

langsung secara tatap muka maupun melalui surat-menyurat dalam konteks undangan 

kegiatan sosialiasi dan pelatihan masyarakat.  

 

Kesadaran Pentingnya Koordinasi 

 Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi dan koordinasi di dalam setiap 

tugas dan  pekerjaan.Kesadaran merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang 

sesuai dengan yang dinyakininya. Kesadaranmerupakan hal yang sangat berkaitan 

dengan manusia bahkan dengan hal ini lah manusia dapat dibedakan dengan binatang. 

Kesadaran pada dasarnya keadaan sadar bukan merupakankeadaan pasif melainkan 

suatu proses yang aktif, kegiatan hakiki pada kesadaran adalah menindak dan 

mengatakan tidak. 

 Pada temuan lapangan, level kesadaran sudah dimiliki oleh setiap stakeholder 

yang idealnya terlibat dalam pengelolaan Purna TKI ini. Seperti data yang diperoleh 

ketika melakukan wawancara dengan Ketua LSM Sebumi, Ketua SBMI Lampung 

Timur, dan Pengurus SBMI Provinsi Lampung. Ketiganya mengamini bahwa 

diperlukan forum dan wadah khusus untuk lebih meningkatkan perhatian kepada Purna 

TKI. Selama ini, pembekalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  ketika TKI 

hanya sebatas pada tahap persiapan keberangkatan. Namun selama di negara tujuan dan 

setelah kepulangan belum ada perhatian secara khusus. Kesadaran ini juga dimiliki oleh 

Angota DPRD dan Kasi Dinsoskertrans juga menyadari perlu adanya koordinasi lebih 

intens dalam hal pengelolaan Purna TKI. Namun, secara dalam hal regulasi dan 

pendanaan, kedua stakeholder  ini mengatakan kendala yang ada karena belum masuk 

prioritas dalam APBD.  

 

Kompetensi Partisipan dan Kalender Pemerintahan 

 Peserta forum koordinasi harus berkompeten mengambil keputusan untuk 

menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan 

(koordinasi) yang diataati sepenuhnya dari atas ke bawah. Pada indikator ini, 

kompetensi partisipan yang idelanya terlibat sudah baik. Misalnya Dinsoskertrans dan 

DPRD adalah dua perwakilan pemerintah daerah yang memang memiliki kompetensi 

dalam pengelolaan Purna TKI. DPRD berada pada level pembuatan kebijakan, 
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sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinsoskertrans adalah eksekutif yang 

menjalankan kebijakan. Kompetensi DPRD juga diungkapkan oleh Ibu Hermin Anggota 

DPRD Komisi 4 yang mengungkapkan bahwa DPRD sudah memasukkan pengelolaan 

Purna TKI dalam Program Legislasi Daerah 2017. Sedangkan BNP3TKI Provinsi 

Lampung melalui Bidang Perlindungan dan Penempatan TKI menunjukkan 

kompetensinya melalui berbagai macam kegiatan pemberdayaan Purna TKI. Hampir 

semua kegiatan pemberdayaan Purna TKI yang dilakukan di Kabupaten Lampung 

Timur dinisiasi oleh BNP3TKI pada level pemerintahan. Sedangkan Pemerintah 

Kabupaten dan DPRD belum menunjukkan kompetensi riilnya pada level praktek 

pengelolaan Purna TKI di lapangan.  

 Pada taraf akar rumput, LSM Sebumi dan LSM SBMI menunjukkan bahwa 

mereka memiliki kompetensi dalam konteks pengelolaan Purna TKI. Ketua LSM 

Sebumi Imam Nahrowi adalah purna TKI Korea yang berhasil dan menginisiasi 

pembentukan Pasar Purna TKI di Desa Labuhanratu. Selain itu, Imam Nahrowi sering 

diundang oleh BNP2TKI ke beberapa negara tujuan TKI, seperti Korea Selatan dan 

Hongkong untuk mengisi kegiatan sosialisasi dan motivasi berwirausaha setelah pulang 

ke kampung halaman. Pada level Nasional, Imam Nahrowi juga sering menjadi 

narasumber di kegiatan-kegiatan dalam Provinsi Lampung bahkan pada daerah-daerah 

di luar Provinsi Lampung. Kompetensi Imam juga telah diliput oleh media nasional, 

terutama untuk menginspirasi Purna TKI agar mampu memberdayakan diri sendiri dan 

masyarakat di sekitarnya.  

 Pada level lebih sempit, Ketua SBMI Lampung Timur  Sukendar dan Pengurus 

SBMI Provinsi Lampung Yuni Taurhani, juga merupakan narasumber-narasumber 

pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsoskertrans. Dalam hearing dengan 

DPRD terkadang perwakilan kedua LSM ini juga diundang. Hal ini ditegaskan juga 

oleh Ibu Hermin selaku anggota DPRD.  

 Pada indikator kalender pemerintah, dikarenakan koordinasi hanya bersifat 

insidental dan tidak dipayungi oleh kesepatakan yang resmi, maka kalender atau jadwal 

untuk melakukan koordinasi antar stakeholder juga belum ada.  
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Kesepakatan dan Komitmen 

 Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak 

secara institusional (formal). Jika merujuk pada definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator kesepakatan dan komitmen belum ada. Harapan para 

informan bahwa kesekapatan dan komitmen ini akan memiliki payung hukum jika 

Perda tentang pengelolaan TKI dapat disahkan pada Prolegda 2017 yang akan datang.  

 Ketika hal ini ditanyakan kepada Dinsoskertrans, LSM Sebumi, dan LSM SBMI, 

ketiganya berpandangan bahwa kesepatan dan komitmen yang selama ini dilaksanakan 

hanya sebatas pada kegiatan-kegaiatan umum tentang peningkatan kesadaran berusaha 

masyarakat, bukan pada segmen khusus Purna TKI.  

 
Penetapan Kesepakatan 

Penetapatan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkoordinasi. 

Sejalan dengan  indikator sebelumnya, dikarenakan belum adanya kesepakatan dan 

komitmen, sehingga tidak ada penetapan kesepakatan khusus terkait dengan 

pengelolaan Purna TKI di Kabupaten Lampung Timur. Hasil wawancara kepada Kasi 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinsoskertrans, Lampung Timur 

mengungkapkan bahwa program pemberdayaan bagi angkatan kerja dan masyarakat di 

Lampung Timur belum secara spesifik menjadikan purna TKI dan keluarga sebagai 

target sasaran khusus. Menurut informan, Bupati targetnya memberi banyak pelatihan 

kepada mayarakat umum untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat Lampung Timur. 

Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, diharapkan angka kriminalitas 

menurun.Bupati berupaya memberi pelatihan dan motivasi kepada purna buruh migran 

untuk berwirausaha. Pelatihan tersebut melibatkan BP3TKI, Dinas Perindustrian  dan 

Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dan purna buruh migran.  

Target yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 

Lampung Timur, khususnya kepada purna TKI agar mereka memiliki pekerjaan yang 

layak sehingga tidak berkeinginan untuk kembali menjadi TKI. Rendahnya pendidikan, 

minimnya keterampilan dan tuntutan ekonomi mendesak masyarakat memilih untuk 

menjadi TKI yang diyakini dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Target dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI adalah memberi pelatihan kepada masyarakat 

dan memberi motivasi untuk berwirausaha. 
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Insentif Koordinasi 

 Insentifkoordinasi adalah sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati 

kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait. Kondisi pada 

indikator ini juga hampir sama dengan dua indikator sebelumnya. Tidak adanya 

kesepakatan formal yang telah dilakukan oleh stakeholderyang terlibat sehingga tidak 

ada mekanisme rewardand punishment.  

 

Feedback 

 Feedbacksebagai masukan umpan-balik ke dalam proses koordinasi 

selanjutnya.Koordinasi yang hanya bersifat parsial dan insidental terkadang tidak 

ditindaklanjuti dengan umpan balik untuk kegiatan-kegaitan yang berhubungan dengan 

Purna TKI di masa mendatang. Usulan dan masukan yang diberikan LSM Sebumi dan 

LSM SBMI selama ini hanya sebatas disampaikan pada pihak-pihak DPRD dan 

Pemerintah Daerah. Namun, tidak adanya kesepatan yang mengikat diantara mereka 

dalam pengelolaan Purna TKI mengakibatkan tidak adanya keharusan untuk menerima 

masukan dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan Purna TKI.  

 BP3TKI Provinsi Lampung dinilai selangkah lebih maju dalam pengelolaan Purna 

TKI. Mulai tahun 2015, program pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pembinaan kewirausahaan dimulai dengan 10 kelompok pembinaan dimana tiap-tiap 

kelompok beranggotakan sekitar 25 orang. 6 paket pembinaan di Kabupaten Lampung 

Timur, 2 paket pembinaan di Bandar Lampung, 1 paket pembinaan di Kabupaten 

Lampung Selatan, dan 1 paket pembinaan di Pringsewu. Sedangkan untuk tahun 2016, 

ada  4 kelompok pembinaan yang dipilih berdasarkan basis/titik daerah yang mayoritas 

masyarakatnya berprofesi sebagai TKI. Untuk Kabupaten Lampung Timur, terdapat 3 

titik yaitu Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Caka, Kecamatan Purbolinggo 

(Taman Endah), dan lainnya di wilayah Natar. Jenis pembinaan yang dilakukan 

diantaranya seperti budidaya jamur tiram, budidaya ikan lele, budidaya sayur organik.  

Kegiatan pembinaan kewirausahaan dilakukan selama sekitar satu minggu. 

Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan ini telah dilaksanakan pada pekan ketiga dan 

keempat bulan April 2016 yaitu di tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 24 

April 2016 di 2 lokasi secara bersamaan di Kabupaten Lampung Timur yaitu di 

Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Braja Caka. Dan tanggal 25 April 2016 

sampai dengan 30 April 2016 di 2 lokasi lainnya yaitu Kecamatan Purwasari, Natar dan 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

267 
 

di Kecamatan Taman Endah, Kabupaten Lampung Timur. Sasaran peserta yang 

mengikuti program pemberdayaan dari BP3TKI ini ialah TKI-Purna maupun TKI-B dan 

keluarganya. Dalam pelaksanaannya, BP3TKI menggandeng mitra lokal yang telah 

mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakat setempat, seperti Gerakan Pemuda 

Anshor dan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) untuk wilayah Kabupaten 

Lampung Timur. 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Timur sering melakukan 

koordinasi dengan BP3TKI. Pada hari kamis tanggal 4 Agustrus 2016 akan diadakan 

rapat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLampung Timur yang dihadiri oleh 

BNP2TKI, BP3TKI, Dinas Perindustrian  dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan 

UMKM, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertujuan untuk 

membentuk lembaga penyelesaian permasalahan TKI dan pemberian fasilitas kepada 

masyarakat untuk berwirausaha. 

Secara khusus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki 

program khusus untuk purna buruh migran, karenaDinas  hanya menangani masalah 

pemberangkatan dan koordinasi dengan instansi lain seperti BNP2TKI danBP3TKI. 

merasa aman di negara tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan 

pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi purna TKI. Di era desentralisasi, pemerintah 

daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan 

kesejahteraan rakyatnya. Namun, koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan 

dengan pemerintah pusat, instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan 

pihak ketiga sebagai indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai 

leading sektor pada pengelolaan Purna TKI ini tidak memiliki program/kebijakan yang 

benar-benar spesifik. Sejauh ini, beberapa inisiatif upaya pengelolaan Purna TKI 

diinisiasi oleh pihak ketiga, seperti BP3TKI, LSM SBMI dan LSM Sebumi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa koordinasi pengelolaan Purna TKI di Kabupaten Lampung 

Timur belum terbentuk dan berjalan.  
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GRAND DESIGN REFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA 
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ABSTRAK 

 
Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan pelayan masyarakat, mempunyai 

peran yang sangat vital dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, 

demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil 

dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada 

Pancasila dan UUD 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan 

oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri 

Sipil yang berkemampuan pelaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab 

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Namun ternyata dalam konteks yang kontemporer ada berbagai banyak persoalan yang 

mendasar terkait dengan SDM aparatur negara dalam mengelola pemerintahan. Mulai dari 

permasalahan kinerja pegawai yang rendah, merebaknya kasus KKN yang ada dalam tubuh 

pegawai, jumlah aparatur negara yang terlalu banyak dibanding volume dan beban kerja 

instansi, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan dan 

keahlianya, rekruitmen aparatur negara yang tidak didasarkan pada kebutuhan instansi terkait, 

program diklatpun yang seharusnya menjadi tonggak utama dalam peningkatan kapasitas 

organisasipun juga kurang mendukung profesionalisme aparatur negara, hingga kepada 

pesoalan masalah teknis seperti belum pahamnya para birokrat terhadap misi SKPD dan 

pencapaian tujuan SKPD-nya. 

 

Kata kunci: reformasi, aparatur sipil negara, satuan kerja perangkat daerah 

 

PENDAHULUAN 

Beranjak dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatusr Sipil Negara, 

pengembangan pegawai atau pengembangan karier PNS harus dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan 

mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi yang dimaksud disini meliputi 

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural. Kemudian 

integritas dalam UU ASN berkaitan dengan kejujuran, kepatuhan, kemampuan bekerja 

sama, dan pengabdian pegawai kepada masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan 

moralitas berkaitan dengan penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan 

social kemasyarakatan.
19

 

Tentu upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur 

negara masih memerlukan sebuah kerja keras. Pasalnya kualitas SDM aparatur secara 

                                                           
1
 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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umum masih sangat rendah dan jauh dari harapan. Mantan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Azwar Abubakar, pernah menyatakan bahwa dari sekitar kurang lebih 

4,5 juta pegawai negeri sipil (PNS) di negeri ini, hanya ada sekitar 5% yang dianggap 

kategori berkualitas, sementara 95% lainnya dianggap masih rendah. Rendahnya 

kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan 

saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi pada semua instansi pemerintahan di 

semua tingkatan. Untuk menangani masalah aparatur pemerintah yang berkualitas 

rendah ini harus dilakukan pembinaan termasuk bagaimana memposisikan aparatur 

pada bidangnya. Dan ketimpangan jumlah aparat pada instansi satu dan lainnya. 

Rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang 

sangat tinggi. Yaitu belanja pegawai di daerah rata-rata diatas 70 persen. Di sisi lain 

sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan 

pemerintah. Kendati kualitas aparatur rendah serta tingkat kepuasan publik tentang 

pelayanan juga rendah, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

PNS melalui kenaikan gaji pokok berkala serta kemungkinan pemberian remunerasi. 

Pengembangan atau perubahan organisasi pemerintah merupakan suatu tuntutan 

yang senantiasa dilakukan secara sistematis. Pengembangan organisasi didasarkan pada 

upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang, maupun yang akan 

terjadi. Karena itu setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus 

terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yag dimilikinya dengan seluruh sistem 

yang melingkupinya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tidak hanya 

persoalan merubah individunya saja, tetapi bagaimana juga merubah sistem dalam 

organisasi pemerintahan tersebut misalnya aturan-aturan dari organisasi, struktur 

organisasi, atau dapat dikatakan pembenahan dalam kelembagaan organisasi 

pemerintahan tersebut terlebih dahulu. Jika perubahan dilakukan terlebih dahulu 

terhadap aparatur sedangkan organisasi tersebut tidak menginginkan untuk berubah 

maka tidak akan berguna karena aparatur akan secara tidak langsung dan lama kelamaan 

akan mengikuti arus besar organisasi tersebut. Jika pimpinan organisasi tidak 

menginginkan perubahan maka aparatur di bawahnya tentu saja akan sulit untuk 

menolak. Inilah beberapa hal yang ditakutkan jika dalam suatu organisasi atau lembaga 

publik pembenahan sumber daya dilakukan terhadap aparaturnya terlebih dahulu 

dengan mengabaikan pembenahan sistem organisasi. 
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Di era globalisasi yang penuh persaingan ini, telah terjadi reformasi di berbagai 

bidang kehidupan. Komunikasi dan informasi telah menimbulkan dampak yang 

signifikan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi 

pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran 

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigm sentralistis ke arah 

desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada 

daerah dengan diberlakukannya undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah. Sejak dilaksanakannya UU no 32 tahun 2004, dan diganti dengan UU No. 23 

Tahun 2014 pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan secara mendasar untuk 

menunjang otonomi tersebut antara lain penataan kelembagaan, penataan kewenangan, 

penataan personil, penataan dokumen, penataan keuangan dan aset, serta termasuk juga 

kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Semua kegiatan dalam rangka 

menunjang implementasi otonomi daerah di atas mengakibatkan pemerintah daerah 

menerima kewenangan dan pengelolaan sumber daya (manusia dan non-manusia) yang 

besar beserta pula tanggung jawabnya. Untuk dapat mengelola sumber daya yang 

sedemikian besaritu, pemerintah daerah dituntut memiliki sumber daya aparatur yang 

berkualitas, yaitu memiliki kemampuan teknis dan manajerial, profesionalisme, dan 

komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya good governance. 

Untuk itu, jika dilihat dalam berbagai kajian bahwa kritik masyarakat terhadap 

semakin buruknya kinerja, produktivitas, serta motivasi aparatur pemerintahan daerah 

diseluruh Indonesia mulai dari level atas hingga pemerintah level paling bawah (kepala 

desa) sebagai penyedia layanan (service provider) bagi masyarakat antara lain di 

sebabkan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia bagi aparatur 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil 

langkah-langkah revolusioner serta melakukan  grand design reformasi  aparatur negara 

demi perbaikan kinerja aparatur sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat melalui 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara profesional dan 

terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider) 

tersebut. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Grand Design Reformasi 

Reformasi (reform) menjadi kata kunci bagi perubahan ke arah perbaikan, jika 

tidak ke arah pembaruan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan 

yang dianggap buruk, penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

memberikan gambaran bahwa pemerintah mencapai suatu titik kinerja terendah dalam 

menjalankan fungsi dan perannya, maka reformasi birokrasi menjadi suatu hal yang 

wajib dilakukan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah birokrasi 

di Indonesia memiliki rapor buruk, khusunya pada masa orde baru yang menjadikan 

birokrasi sebagai mesin politik.Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya dan 

ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta yang empiris 

rusaknya birokrasi di Indonesia. Seperti apa yang diakatakan Prasojo, kewenangan besar 

dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh 

birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi 

lebih bersifat menguasai masyarakat.
210

 

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada 

yang sudah ada.Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk 

didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. 

Zafarullah memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam 

suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan 

atau kebiasaan yang telah lama.
311

 

Dalam kajian Birokrasi, Reformasi birokrasi akan berhasil jika birokrasi publik mampu 

memberikan nilai tambah bagi efisiensi nasional, kesejahteraan rakyat, dan keadilan 

sosial serta mampu menjadi agen perubahan. Dalam kondisi seperti ini kepercayaan 

publik terhadap institusi birokrasi dan aparatusnya pun akan tumbuh kembali dan 

menguat. Pengertian Reformasi Birokrasi (sebagai alat) oleh Mark dan David (1997) 

adalah ―a means to make the administrative system a more effective instrument for 

social change, a better instrument to bring about politically equality, social justice and 

economic growth‖. 

                                                           
2 

Prasojo, Eko.,& Kurniawan, Teguh.(2008). Reformasi Birokrasi dan Good  Governance: Kasus Best 

Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia.hlm, 116 
3 
(2002). Zafarullah, H. ‗Administrative Reform in Bangladesh: An Unfinished Agenda‘, in A. Farazmand 

ed., Administrative Reform in Developing Nations. Westport, Conn: Praeger Publishers, pp. 49-72. 
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Sebagai proses, Reformasi Birokrasi juga dapat dilihat sebagai berubahnya 

praktik-praktik tingkah laku dan struktur birokrasi yang mapan. Reformasi Birokrasi 

menurut Dwiyanto merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara 

lain kelembagaan, sumber daya manusia sebagai aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas 

aparatur, pengawasandan pelayanan publik. Tujuan Reformasi birokrasi menurut 

Dwiyanto
412

diarahkan pada upaya upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan 

korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih 

dan berwibawa (good governance), pemerintahan yang bersih (clean governance) dan 

bebas KKN. 

Dalam konteks yang sekarang, terkait dengan aparatur sipil negara. Permasalahan 

kinerja pegawai yang rendah, merebaknya kasus KKN yang ada dalam tubuh pegawai, 

jumlah aparatur negara yang terlalu banyak dibanding volume dan beban kerja instansi, 

penempatan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan dan 

keahlianya, rekruitmen aparatur negara yang tidak didasarkan pada kebutuhan instansi 

terkait, program diklatpun yang seharusnya menjadi tonggak utama dalam peningkatan 

kapasitas organisasipun juga kurang mendukung profesionalisme aparatur negara, 

hingga kepada pesoalan masalah teknis seperti belum pahamnya para birokrat terhadap 

misi SKPD dan pencapaian SKPDnya. Berangkat dari persoalan-persoalan diatas maka 

sangat perlu pemerintah melakukan grand design reformasi birokrasi aparatur sipil 

negara. 

Grand Design reformasi birokrasi adalah langkah revolusioner pemerintah dalam 

rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan 

organisasi, penataan tatalaksana,  penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, 

penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas,  peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan  pemberantasan praktek KKN. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Road Map Reformasi Birokrasi adalah Bentuk operasionalisasi Grand Design 

Reformasi Birokrasi  yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu 

tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang  jelas. Sasaran 

tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian 

seterusnya.
513

 

                                                           
4 
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta:Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada 
5
 Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
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Pengembangan Kapasitas ASN 

Pengembangan kapasitas aparatur merupakan hak bagi ASN untuk mendapatkan 

keahlian yang berguna dalam mendukung suatu organisasi sebagaimana yang tertuang 

dalam pasal 22 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa setiap aparatur memiliki hak untuk 

dikembangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
614

 

Untuk melaksankan pengembangan kapasitas tidak terlepas dari perencanaan kebutuhan 

melalui pelatihan pengembangan, sebagaimana yang dikemukanakan Dubrin dalam 

Prabu
715

bahwa pengembangan adalah ―some of most commonly used management 

development method include; training methods; untherstudies; job rotation and planed 

progression; coach-counseling; jonior boards of executive or multiple management; 

commite assignment; staff meeting and projects; bussines games; sensitivity training; 

and other development methods‖ yaitu bahwa pada umumnya pengembangan 

manajemen dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan 

kebutuhan suatu organisasi. Dari sini dapat dilihat bahwa seseorang manajer atau 

pejabat di pemerintah daerah sudah seharusnya merencanakan pengembangan pegawai 

untuk mendukung kinerja suatu instansi.  

Peningkatan sumber daya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah 

sangat diperlukan dengan beberapa cara yang tentunya semua cara tersebut diarahkan 

untuk mencapai tujuan dari pemerintah daerah. Sebagaimana pendapat Ranupanjojo 

dalam Darmawan menyebutkan bahwa ―pengembangan sumber daya manusia adalah 

usaha-usaha untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan umum bagi 

karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi Dari pendapat tersebut sudah 

sangat jelas bahwa setiap pengembangan sumber daya aparatur ditujukan untuk 

pencapaian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
816

 

Arah dan tujuan pengembangan sumber daya aparatur tersebut memang ditujukan 

sebagai pencapaian pembangunan dan pelayanan daerah kepada masyarakat. Menurut 

Griffin dalam Darmawan, aparatur memerlukan pengambangan sumber daya untuk 

pengembangan kompetensi diri yang tentunya ditujukan untuk peningkatan kinerja dan 

                                                           
6
 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

7 Prabu, Mangkunegara Anwar. 2011. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: 

Refika Aditama. Hlm, 11 
8 
Darmawan, Didit. 2013. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Pena Semesta. Hlm, 25 
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hasil kinerja aparatur atau yang dikenal dengan istilah kontrak psikologis.
917

Hal ini 

sangat penting menyangkut tentang konstribusi organisasi untuk balas jasa antara 

organisasi dengan organisasi. Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai 

kebutuhan untuk pengembangan sumber daya, apakah pemerintah daerah ataukah 

aparatur sendiri. Keadaan demikian sulit untuk disampaikan siapa yang lebih 

membutuhkan pengembangan sumber daya aparatur. Hal ini dapat disikapi dengan 

bijaksana baik organisasi maupun individu, dapat mencapai tujuan organisasi tanpa 

mengesampingkan kontrak psikologis (yang tidak tertulis). Dengan demikian kinerja 

aparatur dapat termotivasi dan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dengan baik. 

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara menurut Kaswan 

merupakan upaya organisasi dalam memberi kemampuan kepada karyawan guna 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Sedangkan 

pelatihan sumber daya aparatur secara khusus berfokus untuk memberi keterampilan 

khusus dalam membantu karyawan memperbaiki kinerjanya.
1018 

 

METODE PENELITIAN 

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian ini deskriptif serta menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

cara mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur serta bahan-bahan yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data 

tersebut diolah, diteliti dan dievaluasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan materi 

pembahasan masalah. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu buku teks dan 

kebijakan-kebijakan seperti buku, artikel jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan menteri, peraturan bupati dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dari 

internet dan koran. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis komparasi dan analisis 

historis. 

 

                                                           
9
Ibid 73 

10 
Kaswan. 2011. Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM. Bandung: Alfabeta. 

Hlm, 20 
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PEMBAHASAN 

Pembahasan kali ini berangkat dari berbagai permasalahan mengenai rendahnya 

proffesionalitas dan kompetensi SDM aparatur negara dalam menjalani Tupoksinya. 

Rendahnya kompetensi mulai dari aspek intelektual, manajerial, teknis hingga sikap dan 

perilaku aparatur pemerintah, mulai dari segi individu, kelompok, organisasi dan 

kelembagaan. Pertama, meluasnya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di 

lingkungan administrasi negara. Kedua, meluasnya praktek in-efisiensi yang ditandai 

dengan terjadinya tindakan pemborosan dan tidak hemat dalam kegiatan manajemen 

dan administrasi pemerintahan di pusat atau daerah. Ketiga, lemahnya profesionalisme 

dan kesejahteraan aparatur. Keempat, lemahnya moral/etika dan etos kerja aparat 

negara. Dirasakan betul dalam perkembangan kehidupanpemerintahan tercermin 

lemahnya disiplin, tanggung jawab, konsistensi dalam bekerja, dan kurang 

mengindahkan nilai-nilai serta norma/etika kerja.  kelima, lemahnya mutu 

penyelenggaraan pelayanan publik yang terlihat dari banyaknya praktek pungutan liar, 

tidak ada kepastian, dan prosedur yang berbelit-belit.
1119

Dampaknya pada bidang 

ekonomi adalah ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus 

barangekspor-impor, serta kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citra 

buruk.
1220

Buruknya SDM aparatur negara di beberapa wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota di Indonesia dapat dilihat seperti di Jawa Timur,
1321

Kabupaten 

Sidoarjo,
1422

Kabupaten Banggai,
1523

Kabupaten Raja Ampat,
1624

Kabupaten Bone,
1725

dan 

lain-lain daerah di seluruh Indonesia. 

Dalam hal melakukan pembenahan yang serius terhadap aparatur sipil negara, 

pemerintah telah melakukan langkah yang revolusioner yang tertuang dalam PERPRES 

No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Grand Design ini 

diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, 

dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat 

                                                           
11

 Depdiknas RI 2005 
12 

Santoso, Priyo Budi. (1988). Birokrasi Pemerintah Orde Baru.Jakarta: Grafindo Persada. 
13 

www.kepegawaian.jatim.go.id yang diakses pada 2 November 2016 
14 

Arif. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur Negara di Daerah. Artikel jurnal JKMP (ISSN. 2338-

445X), Vol. 3, No. 1, Maret 2015, 1-116 
15 

Intje. 2010. Pengembangan SDM Aparatur pada Dinas Pertanian Kab. Banggai.Artikel Jurnal ilmu 

Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 5 No. 1 
16 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download yang diakses pada 3 November 2016 
17 

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f12ffaba7307b385b757d70a5942be2a.pdf yang diakses pada 3 

November 2016 

http://www.kepegawaian.jatim.go.id/
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diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa 

Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang 

semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur 

semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan 

kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan 

yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan 

menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi 

Sumber : PERPRES No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

 

Dasar pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 Tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut 

dilengkapi dengan berbagai pedoman yangtermuat dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011.
1826

 

Reformasi birokrasi ini tentu juga berlaku bagi pemerintah daerah, sasaran 

penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegrasi tinggi pada tahun 

                                                           
18 

PERMENPAN No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 
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2025 menjadi tanggung jawab semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

Sehingga reformasi birokrasi juga harus dilaksanakan pada Pemerintah Daerah. Namun 

mengingat besarnya jumlah instansi pemerintah yang harus melakukan reformasi 

birokrasi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan reformasi birokrasi 

diharapkan mampu menghasilkan birokrasiyang mampu berperan sebagai fasilitator dan 

dinamisator penyelenggaraan pembangunan. Disisi lain, reformasi birokrasi diharapkan 

turut menciptakan iklim yang mendukung lancarnyaproses pemerintahan dan 

pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,dan memberantas 

berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN. 

Tentu dalam hal ini, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat 

penting dalam setiap organisasi pemerintah. Sebab, sebaik apapun desain organisasi 

yang dibuat, sebaik apapun visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta 

sebaik apapun sistem dan mekanisme kerja organisasi yang telah disusun, semuanya 

sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki atau tersedia dalam 

organisasi tersebut. Agar SDM dalam organisasi dapat memenuhi unsur kuantitas dan 

kualitas secara berimbang sehingga mampu bekerja secara efektif dan efisien, dalam 

khasanah ilmu pengetahuan berkembang disiplin ilmu ‖Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM)‖.
1927

 

 

Pentingnya Capacity Building Dalam Membangun SDM Aparatur 

yangProfesional dan Kompeten 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam lingkungan 

organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. SDM, 

dengan demikian, merupakan sumber daya aktif yang berfungsi mensinergikan sumber 

daya lain seperti uang, mesin, sarana, dan prasarana dalam rangka mencapai tujuan 

organiasi.
2028

SDM akan berperan optimal jika dikelola dengan baik dan benar. 

Pengelolaan SDM, salah satunya, harus mengarah pada penciptaan kompetensi yang 

dibutuhkanoleh setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kompetensi terkait 

dengan kemampuan dan pengetahuan seseorang terkait dengan bidang kerjanya.
2129

 

                                                           
19 
Performs,2004. Program Pengembangan Institusional. Khusus Bagian ―Pengembangan Sumber daya 

Manusia‖. 
20 

Luthans, F. & K. Davis. (1996). Human Resources and Personnel Management. New York: McGraw- 

Hill Book Company. 
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Dalam hal ini aparatur harus berperan secara profesional dalam melaksanakan 

tugas. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan 

kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja bagi pemerintah 

daerah. Beberapa pendapat yang kita yakini kebenarannya, bahwa kualitas SDM 

merupakan faktor penentu kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas pada instansi 

masing-masing. Aparatur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembangunan pada pemerintah daerah sehingga memberi manfaat secara optimal untuk 

perbaikan pelayanan dengan sasaran adalah kesejahteraan rakyat. Dengan demikian 

pengembangan aparatur PNS harus terus dikembangkan guna meningkatkan 

kompetensinya masing-masing sesuai dengan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD). 

Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang transparan, merupakan 

inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap posisi jabatan dan 

rancangan pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan 

kompetensi maupun kinerja yang dipersyaratkan suatu posisi jabatan. Penyusunan 

kebutuhan dan rencana pengembangan pada pemerintah daerah seharusnya dilakukan 

melalui analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Hal tersebut 

seharusnya diwujudkan dalam peraturan bupati atau walikota sebagai acuan dalam 

melaksanakan pengembangan PNS. Analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan 

membandingkan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang 

didudukinya. Ini merupakan langkah serius yang harus diwujudkan dalam standar 

kompetensi jabatan pada pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

dalam bentuk peraturan bupati atau keputusan dalam pengembangan PNS di daerah.  

Untuk menyelenggarakan manajemen pengembangan kompetensi secara 

transparan, pejabat pembina kepegawaian wajib menetapkan kebutuhan dan rencana 

pengembangan kompetensi. Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi, SDM 

aparatur berbasis kompetensi dapat dilakukan dengan pendidikan formal yaitu 

pengembangan kompetensi melalui pemberian beasiswa/tugas belajar. Selain 

pendidikan formal dapat dilakukan dengan metode pelatihan klasikal antara lain 

berbentuk pelatihan/kursus dengan kurikulum tertentu, pelatihan kepemimpinan berupa 

pelatihan administrasi seperti seminar, penataran, sosialisasi, workshop. Dengan 

pelatihan non-klasikal di luar kelas yaitu praktik kerja di instansi lain di pusat atau di 
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daerah, pertukaran kerja dengan swasta, pertukaran pengetahuan, pendampingan, 

benchmarking/benchlearning, atau bentuk lain yang sejenis sehingga kapasitas PNS 

dapat ditingkatkan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan tuntutan zaman serta tak 

luput juga melalui pengembangan SDM aparatur pemerintah dapat menunjang 

proffesionalitas dan kompetensi  aparatur daerah  baik dari aspek intelektual, 

manajerial, teknis hingga sikap dan perilaku aparatur pemerintah sehingga SDM 

aparatur pemerintah sebagai tonggak utama dalam melayani publik dapat menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya secara sinergis, efektif dan efisien. 

Dalam teori capacity building desain pengembangan sumber daya aparatur 

pemerintah daerah didasarkan pada siklus pengembangan kapasitas, menurut Eade,
2230

 

siklus pengembangan kapasitas terdiri dari persiapan, analisis, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dalam mendesain program pengembangan sumber daya 

aparatur dapat didasarkan pada analisis kebutuhan riil pemerintah daerah. Edralin,
2331

 

menjelaskan bahwa sebelum memilih langkah–langkah strategi yang sesuai, lembaga 

harus terlebih dahulu melakukan analisis. Analisis internal yakni mawas diri/intospeksi 

dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan diri. 

Lebih lanjut menurut Keban,
2432

capacity building sebenarnya berkenaan dengan 

strategi menata input dan proses dalam mencapai outcome, dan menata feed back untuk 

perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata input berkenaan dengan 

kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumberdaya 

manusia dan non manusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata 

proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses dan 

mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen. Dan strategi menata feedback 

berkenaan dengan kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan 

mempelajari hasil yang dicapai, kelemahan-kelemahan input dan proses, dan mencoba 

melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai penyesuaian 

dengan lingkungan. Strategi-strategi tersebut harus dinilai secara cermat tingkat 

                                                           
22 

Eade, D., 1998 capacity Building : An Approach to People-CentretedDevelopment, Oxford, UK : 

Oxfam, GB 
23 

Edralin, J.SI, 1997, The New Local Governance and Capacity Building : A Strategic Approach, 

Regional Development Studies, Vol. 3, p.148-150 
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Keban, Yeremias, T. dalam jurnal ―Good Governance‖ dan ―Capacity Building‖ sebagai Indikator 

Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan Tahun 2000 diakses dari http://www.bappenas.go.id / 

index.php / download_file/view/16063/427/ 
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kelayakannya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan 

pada saat sekarang. 

Dari data sekunder di temukan bahwa desain pengembangan sumber daya 

aparatur di pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango mengacu pada regulasi yang 

diatur oleh pemerintah pusat berupa Undang-undang dan peraturan Pemerintah serta 

peraturan daerah.
2533

Keberadaan regulasi pemerintah pusat ini sangat menentukan 

kebijakan pengembangan sumber daya aparatur di daerah kedepan. Program 

pengembangan sumber daya aparatur yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah 

khususnya kegiatan Diklat, Rekrutmen dan promosi jabatan direncanakan dengan di 

dasarkan pada aturan–aturan yang telah ditetapkan. Kabupaten Bone Bolango sebagai 

kabupaten baru hasil  pemekaran melakukan upaya pengembangan sumber daya 

aparatur terutama Program Diklat semuanya masih berdasarkan pada aturan normatif 

pemerintah pusat dan kebijakan provinsi berupa keputusan Gubernur. 

dalam konteks perspektif Capacity building desain pengembangan sumber daya 

aparatur  pemerintah daerah dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan daerah 

sehingga hasil dari program pengembangan yang dikelola pemerintah daerah akan 

terwujud pemerintahan yang responsif, efisien dan efektif.
2634

 

Dalam rangka merespon dinamika perubahan lingkungan strategis, setiap 

organisasi dituntut untuk dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi secara tepat. 

Organisasi demikian adalah organisasi yang tumbuh secara dinamis, yang terus menerus 

dalam proses perubahan, baik untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, ataupun 

untuk menghadapi tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik intern maupun ekstern 

organisasi. 

Pembinaan dan pengembangan profesionalitas sumber daya aparatur menjadi 

salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang 

berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan 

tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik 

                                                           
25 

http://repository.ung.ac.id/get/simlit/2/699/2/Model-Pengembangan-Sumberdaya-Aparatur-Dalam-

Prespektif-Capacity-Building-Studi-di-Kabupaten-Bone-Bolango-Provinsi-Gorontalo.pdf yang diakses 

pada 3 November 2016 
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Merilee S. Grindle . 1997. Getting Good Government Capacity Building in ThePublik Sectors of 
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pusat maupun daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. 

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan arah 

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap daerah diberi 

kewenangan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah baik dalam hal 

keuangan maupun kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah daerah harus berupaya 

untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran 

sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Untuk itu diperlukan kiat-kiat dari pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka 

mengembangkan kemampuannya untuk memberikan yang baik kepada publik. Kondisi 

tersebut dapat segera disikapi apabila kualitas aparatur daerah sesuai dengan tuntutan 

tugas yang semakin kompleks. Dalam hal ini sangat diperlukan pengembangan sumber 

daya manusia aparatur agar supaya kualitas aparatur dapat sesuai dengan harapan-

harapan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian 

bahwa pada pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia aparatur 

harus memperoleh prioritas utama. 

Pembangunan sumber daya aparatur diarahkan pada peningkatan kualitas, 

produktifitas, responsifitas, efektifitas dan efisiensi seluruh tantanan administrasi 

pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan disiplin, pengabdian dan keteladanan 

dan kesejahteraan aparatur, yang kesemuanya ini ditujukan kepada terwujudnya 

aparatur daerah yang semakin mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam melayani mengayomi dan 

menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Adanya 

kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten 

Bone Bolango tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh dalam rangka untuk 

meningkatkan kemampuan segenap aparatur yang ada, sehingga dalam menjalankan 

berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 
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Dalam perspektif capacity building, Pengembangan Sumber daya aparatur yang 

relevan mencakup pengembangan mental spiritual, perilaku pegawai, kemampuan, 

kecakapan dan keterampilan. Pengembangan mental spiritual dimaksudkan untuk 

memperkuat kepribadian, menanamkan kejujuran, rasa tanggungjawab, kesetiakawanan, 

loyalitas dan sebagainya. Perubahan prilaku diarahkan untuk menegakkan kedisiplinan, 

responsivitas yang tinggi terhadap kondisi atau perubahan. Notoatmodjo
2735

 

menjelaskan bahwa pengembangan sumberdaya manusia adalah suatu proses 

peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan 

pembangunan bangsa. Sedangkan Siagian
2836

menjelaskan bahwa secara mikro 

pengembangan sumberdaya aparatur adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan 

pelatihan serta pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. 

Pengembangan sumber daya manusia dapat memiliki tiga kegiatan belajar yaitu: 

Pelatihan atau training, pengembangan atau development, dan pendidikan education. 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan 

aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan aparaturnya. Sehingga diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan terdapat perubahan kapasitas yang dimiliki dalam arti mampu melaksanakan 

berbagai urusan yang ada. Secara spesifik hasil dari kegiatan Diklat melahirkan aparatur 

yang berkualitas, profesionalis, budaya kerja terdapat perubahan serta mentalitas dan 

disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dapat meningkat. 

 

KESIMPULAN 

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, upaya pemerintah untuk melakukan 

pembinaan dan pengembangan aparatur negara masih memerlukan sebuah kerja keras. 

Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi 

pemerintahan hingga saat ini. buruknya kinerja, produktivitas, serta motivasi aparatur 

pemerintahan di berbagai daerah diseluruh Indonesia mulai dari level atas hingga 

pemerintah level paling bawah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat salah satu 

faktor utamanya di sebabkan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia bagi 

aparatur pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat 
                                                           
27 

Notoatmodjo, Soekidjo. 1992. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakkan Pertama, Rineka 

Cipta. Hlm, 4 
28 

Siagian, Sondang P, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Hlm, 

261 
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mengambil langkah-langkah revolusioner serta melakukan  grand design reformasi  

aparatur negara demi perbaikan kinerja aparatur sebagai penyedia layanan terhadap 

masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara 

profesional dan terencana 

Tentu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam lingkungan 

organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kualitas 

SDM merupakan faktor penentu kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas pada 

instansi masing-masing. Maka dari itu perlunya Capacity building sebagai desain 

pengembangan sumber daya aparatur  pemerintah daerah dilakukan dengan didasarkan 

pada kebutuhan daerah sehingga hasil dari program pengembangan yang dikelola 

pemerintah daerah akan terwujud pemerintahan yang responsif, efisien dan efektifserta 

diharapkan dapat mewujudkan SDM aparatur negara yang memiliki pengetahuan yang 

baik, profefesonalitas dan kompetensi yang mumpuni guna merespon dinamika 

perubahan lingkungan strategis dan menjalankan kinerja organisasi yang maksimal 

 

REKOMENDASI 

1. Upaya-upaya pengembangan kapasitas SDM aparatur negara, pemerintah daerah 

seharusnya dilaksanakan secara sistemik dan dikaitkan dengan program grand 

design reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah 

menjadi RPJMN. Dengan demikian setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh 

setiap SKPD tidak parsial-parsial dan selaras dengan rencana strategis dan 

rencana kerja pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan (Perda, Perwalikota, atau 

Peraturan Bupati) harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, dan sebisa 

mungkin tidak bertentangan. Hal ini untuk menghindari adanya regulasi yang 

tumpang tindih yang akan mengacaukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 

3. Pengembangan kapasitas SDM Aparatur harus menjadi prioritas pemerintah 

daerah, karena SDM yang berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya 

kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah sedapat 

mungkin mengambil langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan keahlian dan 

kompetensi pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan daerah kedepan seperti 

yang tertuang dalam rencana strategis pemerintah daerah. Sasaran-sasaran 
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strategis dalam renstra (rencana strategis) pengembangan SDM harus dapat 

menentukan jenis, jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan di setiap SKPD 

yangada di daerah.  
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ABSTRAK 

 

Paper ini membahas mengenai dinamika pengaturan pengisian jabatan dalam 

UU yang mengatur Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu UU No. 8 Tahun 1974, 

yang kemudian direvisi menjadi UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian, dan 

kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara yang tentunya memiliki mekanisme pengisian jabatan yang berbeda-beda. 

Sebagaimana semangat dalam mereformasi Aparatur Sipil Negara yang diharapkan 

dapat mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, guna tecapainya 

pelayanan publik bagi masyarakat dengan sebaik mungkin, maka dalam paper ini akan 

membahas mengenai konsep-konsep pengisian jabatan yang diatur dalam 3 UU 

tersebut yang tentunya di dalam ketiga UU tersebut memiliki perbedaan-perbedaan 

dalam mekanisme pengisian jabatan.  

Dimana pengisian jabatan yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara dipandang merupakan sebuah konsep pengaturan pengisian 

jabatan yang sudah ideal karena telah menerapkan Sistem Merit yang dimana 

mengatur mengenai kebijakandan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dankinerja secara adil dan wajardengan tanpa membedakan latar 

belakang politik, ras, warna kulit, agama,asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur, atau kondisi kecacatan.Namun pandangan yang memandang idealnya konsep 

pengisian jabatan dalam UU No 5 Tahun 2014 tersebut tidaklah serta merta 

menghendaki hilangnya semangat dalam mereformasi Aparatur Sipil Negara. 

 

Kata Kunci : Dinamika, Pengisian Jabatan,  Aparatur Sipil Negara 

 

PENDAHULUAN 

Program Legislasi Nasional
38

 tahun 2011 pernah mengamanatkan bahwasanya 

Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai salah satu Rancangan Undang-undang 

                                                           
37

Makalah ini disampaikan dalam Call For papers di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara 

Universitas Lampung pada tanggal 14 November 2016. 
38

Selanjutnya disingkat Prolegnas. 

mailto:tjandra040696@gmail.com
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yang diprioritaskan menjadi usul inisiatif DPR-RI.
39

 Dimana pada saat itu peraturan 

mengenai kepegawaian masih mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian dan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas UU No. 

8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dinamika pengaturan tentang 

Kepegawaian yang terjadi ini menimbulkan semangat dalam upaya mereformasi 

Pegawai Negeri,
40

 dimana Rancangan Undang-undang tersebut tidak lain dan tidak 

bukan didasari dari pandangan-pandangan yang menganggap bahwasanya kedua 

undang-undang tersebut tidak dapat lagi menjawab berbagai permasalahan yang ada, 

Terutama dalam upaya untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang Profesional, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dirasa belum 

mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat 

.
41

 

Apabila kita melihat kondisi Negara saat ini, tantangan dalam persaingan global 

tidak dapat dihindari, Indonesia menghadapi tantangan di berbagai sektor kehidupan, 

mulai dari yang skala global sampai ke tingkatan lokal, maka dari itu kita memerlukan 

birokrasi pemerintahan yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, bersifat non politik, 

hal ini guna menghadapi bentuk-bentuk tantangan yang nyata, maka dari itu pegawai 

negeri nantinya haruslah berorientasi pada pelayanan publik. Karena sejatinya pegawai 

negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan 

aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan negara.
42

 

Selain untuk mencapai tujuan negara, pegawai negeri juga berperan untuk 

mencapai tujuan nasional,
43

 maka dari itu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan 

                                                           
39

Dalam hal ini komisi II DPR-RI yang ruang lingkup tugasnya meliputi Pemerintahan Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan 

Reformasi Agraria, ditugaskan untuk melaksanakan amanat Prolegnas tersebut. 
40

Pada pasal 2 UU No 8 Tahun 1974 masih membagi kategori pegawai negeri menjadi 2, yaitu 

Pegawai Negeri Sipil dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. 
41

Alasan-alasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yaitu Bapak DR. 

DRS. H. Taufiq Effendi, MBA, dalam sambutan pembukaan‘nya pada rapat kerja komisi II DPR-RI 

dalam rangka pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-undang Tentang Aparatur Sipil Negara pada 

tanggal 22 September 2011. 
42

S.F. Marbun, Pokok-pokok Hukum Administasi Negara, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hlm. 98. 
43

Tujuan negara kita sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan tujuan pembangunan 

nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang material dan spiritualnya 
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pembangunan nasional itu terutama sekali bergantung pada kesempurnaan aparatur 

negara yang pada pokoknya juga bergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.
44

 

Maka dari itu proses dari sebuah mekanisme pengisian jabatan Pegawai Negeri dapatlah 

menentukan bagaimana kualitas dari pegawai negeri maupun aparatur negara nantinya 

yang dihasilkan.  

Dalam kedudukan para petugas publik (Position Of Public Servants),Prof. Jimly 

Asshiddiqie pernah menyatakan bahwasanya terdapat perbedaan antara pejabat negara 

dengan pejabat politik dan dinamika mengenai pejabat negara dan pejabat politik pun 

pernah terjadi
45

. Istilah pejabat negara mengacu pada pejabat yang diangkat secara 

administratif (Administratif Appointee) sedangkan pejabat politik mengacu pada istilah 

pejabat yang diangkat secara politis (Political Appointee)
46

. Sedangkan dalam UU No 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan sebuah warna yang 

berbeda dibanding UU terdahulunya terutama dalam konteks Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi. Dimana  semua jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada 

kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi 

Daerah diisi dengan cara yang terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau yang 

biasa dikenal dengan istilah ―lelang jabatan‖; dan demikian pula pengisian jabatan 

pimpinan tinggi pratama dilelang secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional 

                                                                                                                                                                          

berdasarkan pancasila di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat tujuan negara 

tersebut dapat dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang 

matang, realistik, terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdayaguna, dan berhasil guna. 
44

S.F. Marbun, Pokok-pokok Hukum Administasi Negara, (Yogyakarta:Liberty, 2006), Op. Cit., 

hlm. 98. 
45

Dinamika penempatan pejabat politik pernah terjadi dan menjadi berita nasional ketika 

Presiden SBY berencana melakukan pergantian 595 pejabat eselon satu di semua departemen secara 

serentak. Sontak rencana ini menimbulkan paradigma negatif yang memandang bahwa nantinya para 

menteri yang menjabat saat itu akan menempatkan orang-orang dekat yang seidiologi, sealiran politik 

atau bahkan yang telah menjadi konco-konco para menteri, bukan menempatkan unsur pejabat karier. 

Karena sejatinya sistem kepegawaian meritokratik dan demokratis mestinya diharapkan dapat mampu 

mencegah praktik-praktik kekerabatan tersebut dalam ihwal penempatan jabatan. Lihat Sofian Effendi, 

Reformasi Tata Kepemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik 

dan Ekonomi Terbuka, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 123. 
46

Sejalan dengan pendapat Prof Jimly, Philipus M Hadjon memandang bahwasanya beberapa 

jabatan tertentu pada struktur pemerintahan RI merupakan jabatan politik. Namun UU No 8. Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak menggunakan istilah jabatan politik. Ketentuan-ketentuan 

pokok kepegawaian terdahulu, yakni UU No 18 tahun 1961, tepatnya pada bagian penjelasan dari pasal 1 

ternyata menggunakan istilah Jabatan politik. Lihat Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi 

Indonesia: Introduction To The Indonesian Administrative Law, (Yogyakarta:Gajah Mada University 

Press, 2005), hlm. 212. 
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atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi Bahkan, Pimpinan Tinggi dapat diisi 

oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik yang 

diberi kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan. 

Pengaturan dalam mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam UU No. 5 

Tahun 2014 ini telah dianggap merupakan cerminan dari konsep yang menolak praktik-

praktik Nepotisme maupun bentuk-bentuk sistem yang tidak sehat lainnya dalam hal 

pengangkatan pejabat dalam struktur birokrasi pemerintahan
47

. Pengaturan yang 

berbeda dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi didalam UU No 5 tahun 2014 inilah 

yang telah menciptakan sebuah dinamika baru dalam pengaturan mengenai pengisian 

jabatan administratif (administrative appointee) di Indonesia belakangan ini.  

Menurut penulis pengaturan dalam pengisian jabatan publik yang dilaksanakan 

secara terbuka sudah merupakan konsep yang ideal. Namun kendati sudah merupakan 

konsep ideal, bukan berarti mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang sempurna 

dan menolak sebuah proses evaluasi. Maka dari itu mekanisme evaluasi terhadap 

praktik keterbukaan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut perlu dilakukan. 

Namun sebelumnya penulis akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana proses-proses 

pengisian jabatan di dalam UU Terdahulunya yaitu UU No 8. Tahun 1974, dan UU No 

43 Tahun 1999, dan dilanjut mengenai analisis UU No.5 tahun 2014 untuk mengetahui 

bagaimana dinamika pengaturan yang terjadi dalam hal pengisian jabatan
48

.  

 

PEMBAHASAN 

A. Original Intent Pembentukan, dan Proses Pembahasan Pasal Tentang UU No. 

43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1974 

Tentang Kepegawaian, dan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

 

Dalam melihat Original Intent Pembentukan, dan Proses Pembahasan 

PasalTentang UU yang mengatur mengenai Kepegawaian sebagaimana telah diubah 

menjadi Aparatur Sipil Negara Penulis merasa perlu meneliti dan melihat konfigurasi 

                                                           
47

Semangat menolak praktik nepotisme ini memunculkan ide untuk mengembangkan sistem 

rekrutmen secara terbuka berdasarkan prinsip meritokrasi, Dimana prinsip ini sering disebut Merit Sistem. 
48

Kajian ini akan disarikan oleh penulis berdasarkan Risalah Rapat Pembentukan UU No 43 

tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

dan Risalah Rapat Pembentukan UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang didapat 

penulis dari PPID DPR-RI pada tanggal 11 Oktober 2016. 
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politik dalam risalah-risalah rapat pembentukan Undang-Undang tersebut
49

, karena 

ketentuan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya lahir 

sebagai produk kesepakatan politik yang oleh Wheare diistilahkan sebagai resultan dari 

berbagai kekuatan (politik, ekonomi dan sosial) yang berjalan pada waktu 

pembentukan
50

. Menurut Moh. Mahfud MD,Pendekatan konfigurasi politik adalah 

pendekatan yang digunakan agar mengetahui pertimbangan elite kekuasaan politik dan 

partisipasi massa dalam pembuatan dan penegakan berbagai peraturan hukum
51

. 

Konfigurasi politik akan membantu Penulis dalammelihat hukum dalam arti ―law in 

action‖, sebagai pelengkap dari ―law in the books‖
52

. Tanpa konfigurasi politik akan 

menjadi sulit bagi penulis untuk memahami maksud suatu norma dan latar belakang 

pergulatan politik yang akhirnya melahirkan norma tersebut sebagai suatu kesepakatan 

politik
53

. Konfigurasi politik dapat memperkuat temuan latar belakang perdebatan yang 

didapat dari pendekatan historis sehingga dapat menggambarkan original intent dari 

pembuat undang-undang
54

: 

 

                                                           
49

Penulis akan lebih menitikberatkan kepada risalah rapat pembentukan UU No 43 tahun 1999 

tentang perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian, dan risalah rapat pembentukan UU 

No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena menurut penulis dinamika dalam ihwal pengisian 

jabatan lebih dominan mengalami perubahan dimasa revisi menuju UU No 43 tahun 1999, dan revisi 

menuju UU No 5 tahun 2014. 
50

K.C. Wheare, Modern Constitutions, Diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, 

(Surabaya:Pustaka Eureka, 2003), hlm. 103. 
51

Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi 

Politikterhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum 

UniversitasGadjah Mada, 1993), hlm. 68. 
52

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 71. 
53

Moh.Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

1999),hlm . 4. 
54

Menurut Prof Saldi Isra, original intent adalah rumusan asli tentang maksud dan tujuan sang 

pembuatundang-undang membuat suatu norma dan peraturan perundang-undangan. Dalam original intent 

kitabiasmelihat perumusan, penjelasan, perdebatan dan kompromi-kompromi politik pembuat 

undangundangyang pastinya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sampai norma dan peraturan 

perundang-undangandisetujui dalam rapat paripurna, disahkan dan diundangkan. 
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B. UU No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
55

, Dan Pengaturan’nya Dalam 

Pengisian Jabatan 

Politik hukum
56

 pembentukan UU No 43 Tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No 8 

Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ketika masih berbentuk RUU
57

, pada 

saat itu dibahas di Komisi II DPR-RI
58

. Setelah pembahasan RUU tersebut dilakukan di 

Komisi II DPR-RI lalu berselang satu bulan kemudian, Hariarto yang menjabat sebagai 

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 

Aparatur Negara  menyampaikan bahwa mengenai Rancangan Undang-undang Tentang 

Perubahan kedua Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian jika 

dilihat dari aspek kepegawaian sangatlah perlu untuk ditata dan diatur ulang guna 

menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa
59

.  

 Sejalan dengan itu, ketika membahas mengenai aspek kepegawaian terutama 

dalam hal pengisian jabatan, Kepala BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) 

menyatakan sebuah pendapat yang menggambarkan bagaimana dinamika dalam 

pengisian jabatan itu terjadi, dan dalam menanggapi mekanisme pengisisan jabatan 

                                                           
55

Penulis sarikan beberapa pendapat yang memandang bahwasanya reformasi kepegawaian dalam 

UU No 8 tahun 1974 ihwal pengangkatan, pengisian jabatan merupakan sesuatu yang penting,  dihimpun 

dari risalah rapat pembentukan UU No 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian yang didapat penulis dari PPID DPR-RI pada tanggal 11 Oktober 2016. 
56

Moh. Mahfud MD mendefinisikan Politik Hukum adalah garis resmi yang dijadikan dasar 

pijakdan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan 

negara,.Lihat Moh.Mahfud. M.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1. 
57

Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974, 

merupakan hasil kajian, pembahasan, dan rumusan, dari suatu Tim yang terdiri dari unsur-unsur BAKN, 

Kantor Menkowasbangpan, LAN, Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, Berdasarkan masukan, 

aspirasi, dari kalangan ilmuwan, praktisi, pejabat ditingkat Pusat dan Daerah, Kepala Biro Kepegawaian 

Departemen, LPND, Pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2, serta pengurus Korppri tingkat pusat dan daerah. 
58

RUU tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan dengan Amanat Presiden No. R. 

35/PU/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999. Kemudian berdasarkan Badan Musyawarah DPR-RI tanggal 20 

Agustus1999, pembicaraan tingkat 1 dilaksanakan pada 25 september 1999, dan mekanisme pembahasan 

dilakukan melalui prosedur singkat, serta pembicaraan tingkat II dilaksanakan oleh komisi II, dengan 

alokasi waktu mulai 26 agustus sampai dengan 13 september 1999.  
59

Hariarto menyatakan : ―Saudara Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, mengingat dan 

memperhatikan kebutuhan objektif, dalam upaya memantapkan kedudukan, peran, dan meningkatkan 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, perlu meninjau atau mengubah  beberapa ketentuan dalam UU No.8 

Tahun 1974 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dewasa ini‖. Lihat laporan keterangan 

pemerintah dihadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai 

Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, tanggal 25 Agustus 1999, (Jakarta:DPR RI, 1999), hlm. 1.  
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yang berubah seperti yang akan dimasukkan dalam RUU atas Perubahan UU No. 8 

Tahun 1974 Kepala BAKN menyampaikan pendapat sebagai berikut
60

 :  

―Pemerintahan koalisi ini cenderung untuk mempraktekan spoil sistem artinya 

inginmenempatkan sebanyak mungkin tokoh-tokoh politik didalam jajaran 

pemerintahan.Untuk menjaga supaya pelayanan terhadap masyarakat dan 

terhadappenyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu oleh gejolak-gejolak didalam 

pemerintahan tadi, maka perlu dikembangkan suatu aparatur Negarayang lebih tegar, 

kokoh, tergoyang-goyang oleh gejolak-gejolak di dalam pemerintahan, untuk itu perlu 

Sumber daya Manusia di dalam aparatur negara itu ditingkatkan profesionalitasnya, 

ditingkatkan netralitasnya dari interfensi-interfensi politik itu yang pertama mengapa 

kami mengusulkan UU yang baru.‖ 

 

Tanggapan positif dalam membahas RUU tersebut pun disampaikan oleh 

Kristijadi dari unsur ASMEN VIPAN yang menganggap bahwasanya sistem karier dan 

sistem prestasi kerja dalam pengisian maupun pengangkatan suatu jabatan dinilai sangat 

penting
61

. Tanggapan-tanggapan ihwal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

jabatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsipprofesionalisme sesuai dengan 

kompetensi,prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkanuntuk jabatan merupakan 

salah satu point yang banyak mendapatkan tanggapan positif dari berbagai fraksi 

maupun dari unsur pemerintahan yang ikut serta dalam pembahasan RUU
62

. Maka dari 

itu konsep pengisian Jabatan dalam RUU tersebut  sangatlah jelas semakin menuju ke 

arah perubahan yang positif dalam rangka menciptakan Aparatur Negara yang baik, 

karena untuk menyempurnakan reformasi birokrasi yang dikehendaki, maka selain 

                                                           
60

 Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) ini sudah berubah menjadi 

BadanKepegawaian Negara (BKN), perubahan dengan KEPRES tahun 1995 tanggal 11 Agustus, tujuan 

dari perubahan ini sebenarnya bukan sekedar perubahan nama tetapi adalah mengandung juga perubahan 

misi dari Badan tersebut,pada masa lalu Badan Administrasi Kepegawaian Negara misinya relatif agak 

sempit yaitu hanya menyelenggarakan Administrasi pengangkatan PNS, kemudian promosi PNS, serta 

pemberhentian PNS, dansekarang dirasa tugas tersebut sudah saatnya disentralisasikan ke Instansi-

instansi Daerah, dan karena itu Presidentelah mengeluarkan KEPPRES tadi, dan memperluas misi Badan 

Kepegawaian ini menjadi tidak semata-mata hanya untuk mengeluarkan SK tadi tetapi sekarang ini misi 

dariBKN ini adalah mulai dari SDM Aparatur Negara kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan 

DIKLAT untuk pengembangan SDM aparatur sampaipada pengusulan kebijaksanaan penggajian dan 

kesejahteraan PNS. Lihat Catatan Rapat Kerja Komisi II DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapatantara 

Komisi II dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, tanggal 

24 Agustus 1999, (Jakarta:DPR RI, 1999), hlm. 57. 
61

Kristijadi menyatakan: ―saya garis bawahi adalah di dalam RUU betapapentingnya sistem 

karier dan sistem prestasi kerjasehingga pasal-pasalnyapunmemuat kompetensi dan juga prestasi kerja 

juga pengangkatanjabatan dan kenaikan pangkat, jadi ini penting sekali‖ Lihat Ibid., hlm. 78. 
62

Lihat Laporan Ketua Komisi II DPR-RI pada rapat paripurna DPR-RI dalam rangka pembicaraan 

tingkat IV RUU Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

Tanggal 22 september 1999, (Jakarta:DPR RI,1999).,Hlm. 1-5. 
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adanya perubahan konsep dalam struktur pemerintahan, juga perlu dilakukan upaya 

untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat dalam mengisi jabatan dalam 

struktur pemerintahan tersebut (the right man on the right position). 

Adapun perubahan mekanisme pengisian jabatan dalam UU No 8 tahun 1974 

dan UU No 43 tahun 1999 apabila dibandingkan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Perbandingan mekanisme pengisian jabatan pada U.U.No.8 tahun 1974 

dan U.U. No. 43 Tahun 1999 

Pasal UU No 8 tahun 1974 UU No 43 tahun 199 

17 1. Pegawai Negeri Sipil diangkat 

dalam pangkat dan jabatan 

tertentu. 

2. Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam sesuatu jabatan 

dilaksanakandengan 

memperhatikanjenjang pangkat 

yang ditetapkan untuk jabatan itu. 

 

1) Pegawai Negeri Sipil diangkat 

dalam jabatan dan pangkat 

tertentu. 

2) Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam suatu jabatan 

dilaksanakan berdasarkan 

prinsipprofesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi 

kerja, dan jenjang pangkat yang 

ditetapkanuntuk jabatan itu serta 

syarat obyektif lainnya tanpa 

membedakan jenis kelamin, 

suku, agama, ras,atau golongan. 

3) Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam pangkat awal 

ditetapkan berdasarkan tingkat 

pendidikanformal. 

19 Pengangkatan dalam jabatan 

didasarkan atas prestasi kerja, disiplin 

kerja, 

kesetiaan, pengabdian, pengalaman, 

dapat dipercaya, serta syarat-syarat 

obyektip lainnya. 

 

Ketentuan ini dihapus 

20 Untuk lebih menjamin obyektifitas 

dalam mempertimbangkan 

danmenetapkan kenaikan pangkat dan 

pengangkatan dalam jabatan diadakan 

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dan daftar urut kepangkatan 

 

 

Untuk lebih menjamin obyektivitas 

dalam mempertimbangkan 

pengangkatan dalam jabatan dan 

kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi 

kerja.‖ 

Sumber: U.U.No.8 tahun 1974 dan U.U. No. 43 Tahun 1999 
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C. UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pengaturan’nya 

dalam Pengisian Jabatan 

Dalam RUU tentang Aparatur Sipil Negara yang diajukan guna merevisi UU No 

43 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian mengalami berbagai perdebatan ketika dibahas dalam rapat kerja di 

DPR-RI. Ini terjadi karena selain berubahnya judul dari RUU yang diusulkan, terjadi 

perubahan yang signifikan pula terkait substansi dari RUU yang diusulkan tersebut. 

Pertanyaan yang terkesan ragu dalam proses pembahasan terhadap Rancangan Undang-

undang tesebut salah satunya disampaikan oleh seorang Fraksi dari PDIP dalam 

pembicaraan tingkat-1 RUU tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Dra. Eddy Mihati, 

M.Si. dimana beliau menyampaikan pendapat sebagai berikut
63

 :  

Dalam hal ini komisi II DPR-RI mengusulkan rancangan undang-undang ini 

untuk dibahas yaitu Rancangan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, ini 

sebenarnya berbeda dengan pemikiran dari pihak kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri yang kelihatannya itu terpaksa untuk 

membahas Rancangan Undang-undang usulan DPR ini, karena kalau kita melihat judul 

dan substansi yang diusulkan disini, ini adalah rancangan undang-undang yang lain 

gitu loh. 60% dihapus dan ternyata kemudian diisi dengan substansi yang berbeda. Ini 

tidak bakal ada titik temu, saya yakin tidak bakal ada titik temu. 

 

Namun pandangan Dra. Eddy Mihati tersebut kemudian dibalas oleh pendapat 

salah seorang dari Fraksi PAN yaitu Drs. H. Rusli Ridwan, M.si yang berpendapat 

bahwasanya selama masih berpegang teguh terhadap komitmen dan semangat untuk 

memperbaiki Undang-undang No 8 tahun 1974 maupun UU No 43 tahun 199 kita harus 

tetap optimis, dan tidak perlu khawatir dengan usulan-usulan yang diajukan oleh 

pemerintah, yang dalam hal ini baik dari usulan nama yang berubah maupun substansi 

yang banyak berubah.
64

 

                                                           
63

Lihat Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat-1 Rancangan 

Undang-undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 12 Oktober 2011, (Jakarta:DPR-RI,2011)., hlm. 

11. 
64

Drs. H. Rusli Ridwan, M.si menyatakan : ―Sebetulnya dari angka-angka ini 102 perubahan, 155 

usulan dihapus, tapi kalau kita optimis barangkali kalau kita melihat panduannya sama sama sebetulnya 

antara pemerintah dan DPR-RI sama sama pedomannya Undang-undang no 8 tahun 1974 dan juga 

Undang-undang no 43 tahun 1999, itu sebuah pedoman. Kalau rujukannya kesini sama sama 

memperbaiki, saya pikir ini tidak terlalu harus khawatir dengan yang diajukan pemerintah. Titik temunya 

saya optimis tidak serumit yang dibayangkan, karena sama sama berpegang kepada ingin memeprbaiki 

Undang-undang no 8 tahun 1974 maupun Uu no 43 tahun 1999‖ Lihat., Loc. Cit.,hlm. 11. 
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Pandangan serupa pun disampaikan oleh Menpan RI yang menyatakan pendapat 

sebagai berikut:
65

 

Ini ada 14 substansi pokok yang kita coba simpulkan dari Rancangan undang-

undang ini. Kami lanjut saja. Judul, ini juga suatu yang tadinya agak resisten bagi 

kami, karena dari prolegnas judulnya adalah perubahan atau revisi UU No 43 tahun 

1999. Karena itu mengapa dipertahankan, kalau berubah banyak sekali nomenklatur 

yang harus berubah, itu pembahasan kami. Tetapi setelah kami adakan pembahasan 

yang mendalam, untuk sebuah perubahan yang reformis, soal redaksi itu biasa 

dianggap kecil daripada kepentingan negara untuk perubahan birokrasi, sehingga 

dengan demikian, kita tidak berusaha untuk menjaga jangan sampai berubah. Justru 

kita menganggap perubahan nama ini dari revisi UU no 43 tahun 1999 menjadi 

Undang-undang Aparatur Sipil Negara justru positif untuk mengubah mindset atau 

image daripada pegawai negeri. 

 

Dari pendapat yang disampaikan Menpan RI tersebut dapat kita lihat bahwasanya 

demi sebuah semangat untuk mereformasi birokrasi demi kearah perubahan yang lebih 

baik lagi maka sekalipun namanya dan nomenklaturnya banyak yang diubah ini 

bukanlah menjadi suatu masalah, dan dari sini penulis melihat bahwasanya dinamika 

yang terjadi begitu besar dalam upaya membahas RUU Tentang Aparatur Sipil Negara.  

Selain itu apabila kita melihat dari sisi pengisian jabatan, dalam UU terbaru ini 

yaitu UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat sebuah mekanisme 

yang sangat berbeda dan terbilang baru dibandingkan dengan UU Terdahulunya, yaitu 

dalam mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
66

.  Dimana untuk Pengisian 

jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga 

negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif pada tingkat nasional atau yang biasa dikenal dengan istilah ―lelang 

                                                           
65

Lihat Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat-1 Rancangan 

Undang-undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 23 November 2011, (Jakarta:DPR-RI,2011)., 

hlm. 5. 
66

Jabatan Pimpinan Tinggi ini meliputi: (a) Jabatan pimpinan tinggi utama, yakni kepala lembaga 

pemerintah non-kementerian, dan (b) Jabatan pimpinan tinggi madya, meliputi sekretaris jenderal 

kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, 

sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, 

kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, 

Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, 

dan jabatan lain yang setara (c) Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten 

deputi, sekretaris, direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala 

pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, 

kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang 

setara. 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

298 
 

jabatan‖.Kita dapat melihat ini terdapat dalam pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 yang 

mengamanatkan sebagai berikut : 

 

“Pasal 108 

 

1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, 

kesekretariatan lembaga negara,lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah 

dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 

syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukanpada tingkat nasional. 

3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan 

integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi.‖ 

 

Dalam pembahasan mengenai pengaturan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi ini 

pun sebelumnya banyak menjadi perdebatan ketika masih dalam proses pembahasan 

RUU Tentang Aparatur Sipil Negara ini, dimana Drs. H. Rusli Ridwan 

mempertanyakan mengapa hanya Pimpinan Tinggi Utama dan Madya saja yang 

diadakan pelaksanaannya secara terbuka dan kompetitif, mengapa pratama tidak?
67

. 

namun pertanyaan Drs. H. Rusli Ridwan tersebut kemudian dijawab oleh Ketua rapat 

(hatibul Umam Wiranu, M.Hum) yang menjelaskan bahwasanya Lelang jabatan ini 

dipandang dalam pengertian positif, yaitu memberikan kesempatan secara terbuka dari 

luar,dan apa implikasinya sudah dihitung oleh kementerian terhadap kepemimpinan 

                                                           
67

Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si menyatakan : ―Ini minta penjelasan terkait pasal 9 ini bahwa 

pengisian jabatan ini kalau dikaitkan dengan lelang jabatan untuk pimpinan tinggi utama dan pimpinan 

tinggi madya pada kementrian, pada kesekretariatan lembaga negara, lembaga non struktural 

pemerintahan daerah dilakukan secara kompetitif dan terbuka, dan sebagainya. Pertanyaannya yang 

boleh terbuka itu hanya pimpinan tinggi utama dan madya saja. Kenapa pratamanya tidak?secara 

terbuka.? Apa argumentasinya?saya berfikir dan memahami jika jabatan-jabatan administrator yang ada 

dikabupaten atau kota itu dia bolehlah barangkali itu ikut kompetisinya PNS dalamkabupaten kota yang 

bersangkutan. Tetapi kalau sudah pratama apakah tidak memungkinkan kompetisinya juga sebagaimana 

pejabat utama dan madya.‖ Lihat Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan 

Tingkat-1 Rancangan Undang-undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 23 November 2011, 

(Jakarta:DPR-RI,2011)., Ibid., hlm. 21. 
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birokrasi di tempat dimana jabatan ini dikompetisikan, dan bagaimana agar nantinya 

tidak mengganggu teman-teman yang ada di dalam sesuai dengan jenjang karir yang 

ada. Dan akhirnya permohonan persyaratan tambahan agar dalam pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama juga dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif disetujui 

oleh MENPAN,
68

 dan secara otomatis menjadikan ke tiga mekanisme pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 

 

KESIMPULAN 

1. Proses rekrutmen yang bersifat terbuka melalui lelang jabatan seperti dalam 

pengisian jabatan tentu saja merupakan sebuah hal yang positif dimana 

memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengisi Jabatan tersebut. Akan 

tetapi, jikalau hal itu dilakukan secara berlebihan dan tidak dibatasi untuk jabatan-

jabatan tertentu saja dapat menimbulkan hal-hal negatif. Misalnya, dalam keadaan 

masa transisi seperti ketika para pegawai karir mengalami kinerja yang menurun 

karena harus merasakan kultur barunantinya dari para pejabat baru sebagai hasil 

dari sistem rekrutmen yang baru, dan menyebabkan sikap saling percaya antara 

atas dan bawahan menjadi berkurang. Semua ini perlu didiskusikan dan dicarikan 

solusinya agar tidak menimbulkan permasalahan yang menghambat kinerja dari 

kelembagaan tersebut. 

2. Pemerintah harus mengadakan evaluasi terhadap PP yang mengatur mengenai 

prosedur pelaksanaan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhantian 

PNS, formasi, pengadaan, kenaikan pangkat dan pengangkatan pada jabatan 

struktural, dimana PP yang mengatur tersebut haruslah sejalan dengan semangat 

UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dan apabila dirasa terdapat 

PP yang inkonsisten dengan UU No 5 Tahun 2014 pemerintah haruslah berani 

mencabut PP tersebut, dan pemerintah dalam hal ini harus melakukan upaya untuk 

Mengevaluasi jalannya sistem kepegawaian meritokratik.Karena semangat 

meritokratik dalam manajemen Kepegawaian ini bertujuan untuk menjamin agar 

birokrasi pemerintah bersih dari interventsi politik dan juga praktek ―Spoilled 

System‖.  

3. Mengobarkan semangat gerakan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, 

                                                           
68

Lihat Ibid., Hlm. 22. 
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Nepotisme) di semua instansi pemerintahan. Karena pemberantasan KKN ini 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam reformasi tata pemerintah. Ketika 

sebuah design hukum positif telah cukup memberikan sebuah konsep tata kelola 

dan manajemen yang baik, dan telah melakukan penataan sistem yang diharapkan 

mampu menghambat praktik-praktik korupsi, maka ini harus diimbangi dengan 

semangat dari internal kelembagaan‘nya itu sendiri yaitu melalui semangat dari 

para Pegawai untuk mengobarkan semangat Gerakan Pemberantasan KKN.  
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ABSTRAK 

 

Institusi lembaga pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi agar mampu 

mencapai keberhasilan sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Sebagai dasar 

meningkatkan kualitas sumberdaya dan peningkatan kinerja SDM dalam menghadapi 

persaingan global. Dalam kaitan ini salah satu aspek(indikator) keberhasilan suatu organisasi 

pemerintah yakni kelancaran disektor publik hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh 

masyarakat luas. Dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara , diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintah yang berorientasi pada 

pelayanan publik. 

Oleh karena SDM yang handal dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) harus mampu menjalankan kehidupan beragama secara benar, selalu memiliki 

komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good gavernce . keberhasilan suatu 

organisasi pemerintahan akan tercapai melalui kesadaran diri dari ASN yang memiliki etos 

kerja yang baik tentu akan menghasilkan kinerja yang baik. 

Menurut Drs. H. taufiq Efendi, MBA aspek pendidikan dan pelatihan menjadi sangat 

utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus sebagai proses investasi 

jangka panjang, tentang permasalahan dan peningkatan kerja SDM apartur Negara 

menghadapi persaingan global, bahwa reformasi aparatur dilaksanakan terus menerus dengan 

ditopang oleh motivasi ( Efendi,2008). 

Disisi lain, tugas ASN dalam menjalakan Reformasi Birokras harus membentengi diri 

dengan nilai-nilai dan moral serta menjalakan/mengamalkan kehidupan beragama secara 

konsisten.  

 

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, reformasi birokrasi. 

 

PENDAHULUAN 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dan sumber daya 

manusia. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia 

merupakan serangkaian kebijaksanaan yang berkesinambungan untuk mewujudkan 

birokrasi yang modern.  

Dinegara berkembang seperti di Indonesia masalah organisasi pelayanan di 

sektorpublik belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, reformasi pemerintahan saat 

ini memang belum sepenuhnya terlihat. Dalam segala aspek yang berhubungan dengan 
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pemerintahan reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. 

Terlebih lagi birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat 

besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang 

berkepanjangan. 

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi 

meliputi banyak aspek dari mulai pelayanan dasar masyarakat, adminstrasi dasar dan 

lain sebagainya, namun demikian banyak permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi 

di Indonesia yang ditunjukan dengan masih adanya korupsi, masih rendahnya pelayanan 

publik, serta masih rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.  

Tantangan dalam reformasi birokrasi dimulai sejak era reformasi tahun 1998 yang 

ditunjukan untuk meningkatkan daya saing bangsa, melalui cipta kelola pemerintahan 

yang bersih, serta kompeten dalam melayani untuk mengakselerasi berbagai 

kompentensi  maupun keunggulan kompetitif yang kita miliki. Aparatur sipil Negara 

(ASN) merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu organisasi pemerintah 

dalam menjankan tugasnya sebagai pengabdi Negara. 

Upaya penyempurnaan dalam birokrasi menjadi hal yang sangat penting agar 

birokrasi mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, diwujudkan melalui pelaksanaan 

penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

negara menetapkan penerapan sistem kepegawaian berbasis karir menekankan pada hak, 

kewajiban, tugas, dan tata cara pengelolaan Pegawai Negeri Sipil secara individu guna 

membangun sumber daya aparatur negara dengan manajemen yang 

tersentralisasi.Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya 

tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan 

kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada 

manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human 
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resource management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan 

selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara.  

Upaya reformasi birokrasi yang terbaru yaitu disahkannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara melalui sidang paripurna. Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ini mengatur 

manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pola karier, promosi, mutasi penilaian kinerja, penggajian dan 

tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, tabungan hari tua dan 

perlindungan.  

Hasil survei integritas KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik 

Indonesia mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat dan 6,69 untuk unit 

pelayanan publik di daerah3. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam 

pelayanan publik seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses 

pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan 

kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. 

Persoalan-persoalan inilah yang hingga saat ini menjadi permasalahan hukum yang 

berkembang dan perlu dianalisis.  

 

METODE  

Penulisan makalah ini menggunakan qualitative research. Dalam pengumpulan 

data-data penulisan ini penulis menggunakan studi kepustakaan (library research ) 

dengan merujuk pada artikel-artikel, jurnal serta buku-buku yang relevan. Dalam 

pengumpulam data tersebut penulis mengacu pada data-data dari media massa/ internet 

dan buku-buku serta jurnal rujukan dari dosen/akademisi. Karena keterbatasan penulis 

mencari data-data original. 

 

PEMBAHASAN  

Upaya reformasi birokrasi yang terbaru yaitu disahkannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara melalui sidang paripurna. Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ini mengatur 

manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pola karier, promosi, mutasi penilaian kinerja, penggajian dan 
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tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, tabungan hari tua dan 

perlindungan. 

Permasalahan birokrasi saat ini adalah rendahnya pelayanan sektorpublik yang 

dirasakan oleh masyarakat, sejak berlakunya otonomi daerah pelayanan publik menjadi 

ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan factor variable yang 

menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah. new public services (NPS) sebagai 

paradigm terbaru dari administrasi Negara/publik meletakan pelayanan publik sebagai 

factor kegiatan utama para administrator Negara/ daerah, dalam hal ini administrator 

ialah PNS/ASN(aparatur Sipil Negara yang berkerja di Instansi pemerintah ).  

Perubahan paradigma dan penyempurnaan budaya kerja sebagai bagian reformasi 

birokrasi yang kita mulai hari ini pada hakikatnya menciptakan kehidupan masa depan 

yang lebih baik. PNS/ASN an birokrasi yan bermental baik merupakan dua hal yang 

tidak terpisahkan dalam upaya berlangsungnya pembangunan nasional yang baik 

menuju kesejahteraan rakyat dan keadilan social. Selama ini PNS/ASN sering diniliai 

bermental KKN dan pemalas sedangkaan birokrasi disimpulkan sesuatu yang sulit dan 

berbelit-belit. pemikiran negatif inilah yang sudah terbangun lama dan kokoh dalam 

pemikiran masyarakat. 

Kesadaran politik nasional merespon kelemahan dan kekurangan tersebut diamana 

telah digulirkanya reformasi birokrasi dan Penataan Aparatur sipil Negara (ASN) 

melaui perubahan regulasi yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi birokrasi 

pemerintahan yang berpihak pada masyarakat, dengan UU Nomor 5 tahun 2014, tentang 

ASN secara tegas pertimbangan utamanya adalah mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi maasyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsure perekat 

persatuan dan kesatiuan bangsa berdasarkan undang-undang dan pancasila. 

Setelah satu dasawarsa bergulir reformasi birokrasi dan profesionalisme 

PNS/ASN ternyata belum mencapai harapan, sehingga akhir-akhir ini pemimpin bangsa 

nasional meluncurkan suaatu konsep Revolusi mental bagi semua komponen bangsa. 

Konsep ini memang sesuatu yang menjadi keharusan, dimana didalam system 

pemerintahan sudah mulai tertata. Regulasi-regulasi pemerintahan sudah mulai lengkap 

dan lain sebagainya. 

Namun menurut Ombudsman, jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait 

penyelenggaran pelayanan publik terus meningkat sebesar 350% ( 14 desember 2014 ) 
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hal lain juga masalah kebijakan-kebijakan yang menyebabkan implementasi pelayanan 

publik masih sangat memprihatinkan. Menyikapi isu revolusi mental meskipun muncul 

belakangan perlu diintregasikan kedalam isu reformasi birokrasi dan PNS/ASN yang 

sedang berjalan. 

Untuk menjalakan reformasi birokrasi dan manajemen ASN yang baik dengan 

mengintregrasikan revolusi mental kedalamnya. Dalam hal ini penulis memiliki 

pandangan: 

a. Bahwa regulasi tentang reformasi birokrasi dan manajemen ASN merupakan 

landasan hokum yang kuat dan jelas sehingga penataan ASN disuatu 

Negara/daerah menjadikan ASN sebagai abdi Negara yang selalu menempatkan 

kepentingan Negara diatas kepentingan personal. 

b. Birokrasi merupakan rumah pemerintahan yang merupakan mandate dari 

masyarakat.dimana ASN mampu menjadi tuan rumah yang mampu memberikan 

pelayanan yang baik bagi warga/masyarakat. 

c. Manajemen ASN berdasarkan undang-undang yang berlaku harus diselaraskan 

dengan potensi dan kebutuhan daerah. 

d. Revolusi mental pada ASN tidak dilakukan secara radikal tetapi secara cepat 

menyadari kelemahan-kelemahan dan segera menerapkan perubahan yang lebih 

baik secara terus menerus mulai dari atasan kebawahan. 

e. Pemerintah setempat perlu mendorong ASN sebagai role model dalam reformasi 

birokrasi dan tauladan ASN/PNS serta penular virus revolusi mental yang baik. 

Dengan penatan manajemen ASN yang diintegrasikan dengan revolusi mental, 

diharapkan ASN baik pusat maupun derah dapat memahami 1) memahami ruang 

lingkup kerja dan pembangunan daerah tetapi berorientasi wawasan nasional, 2) 

berbudaya dan berkepribadaian yang baik dalam lingkungan kerja dan kehidupan social, 

3) produktivitas tinggi sehingga memperkuat daya saing nasional dan global. 

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi tersebut peran strategisnya harus harus 

mendorong setiap ASN dalam setiap birokrasi: 

1. Menjadi kepala rumah tangga yang cerdas, jujur dan adil dalam rumah tangga 

birokrasi, yaitu dengan menyiapkan pejabat yang handal dan berintegritas. 

2. Meningkatkan program dan pengembangan ASN 
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3. Menjadi operator yang handal dan mesin yang ramah lingkungan dalam 

mengopersaikan mesin birokrasi. Yaitu merekrut dan menempatkan PNS/ASN 

memiliki kapasitas yang tinggi dan sesuai dengan bidang keahlianya ( the right 

man on the right place). 

Sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi, merujuk pada KEMENPAN 

dan RB, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi itu diantaranya; 

- Tidak ada korupsi 

- Tidak ada pelanggaran dan sanksi 

- APBN dan APBD baik 

- Semua program selesai dengan baik 

- Semua perizininan selesai dengan cepat dan tepat 

- Komunikasi dengan publik baik. 

- Penggunaan jam kerja efektif dan produktif  

- Penetapan reward and punishment secara consistent dan berkelanjutan. 

- Hasil pembangunan nyata 

Ketiga isu (reformasi birokrasi, ASN, dan revolusi mental) dapat dijalankan 

secara komprehensif baik individu PNS/ASN ikut menyadari bergerak dalam 

perubahan, dengan birokrasinya itu benar-benar memberikan pelayanan, mengayomi 

masyarakat. 

Selanjutnya revolusi mental PNS/ASN ntuk meningkatkan kinerja dan pelayanan 

pada masyarakat, PNS/ASN harus bersifat masif terstruktur dan sistematik dalam 

orientasi positif.  

 

KESIMPULAN 

Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat apaartur sipil Negara (ASN) dituntut 

untuk senantiasa mengembangkan kompetensi yang baik, knowledge, behaviour, dan 

skill karena tanpa peningkatan kompetensi maka ASN akan mengalami hambatan dalam 

perkembangan karirnya. Selain ilmu dunia tentunya juga mempelajari segala hal 

termasuk pengetahuan akhirat, ketika seseorang mengetahui bahwa ada kehidupan 

setelah kehidupan dunia maka kita akan menyadari bahwa segala hal yang kita lakukan 

selama didunia akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Seperti yang dikutip 
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dilaman makassar.lan.go.id tentang revolusi mental Aparatur Sipil Negara from zero to 

hero ke-2 merevolusi mental ASN dengan: 

1. pelajari dan perkaya diri dengan ilmu dunia dan akhirat. 

2. Semangat dan giat sedekah. 

3. Ramah,lembut dan sopan dalam memberikan pelayanan. 

4. Motivasi yang tinggi  

5. Membudayakan on-time atau tepat waktu. 

6. Komunikasi dan obsesi untuk saling berbagi. 

(makassar.lan.go.id diakses pada 5/11/16 ) 

Sejatinya, revolusi mental dioperasionalkan untuk mengembalikan focus 

pengabdian ASN yang sebenar-benarnya untuk kepentingan bangsa , Negara dan 

masyarakat agar segenap ASN kembali memahami nilai-nilai patriotisme, nasionalisme 

dan mengamalkan nilai-nilai pancasila. Sehingga reformasi birokrasi ayang terintegrasi 

dengan revolusi mental yang baik akan berdampak pada kinerja ASN dalam tugasnya 

dimasyarakat.  
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ABSTRAK 

 
Sumber daya manusia atau pegawai/pekerja merupakan bagian utama organisasi di 

bandingkan dengan elemen lain seperti modal,teknologi danlainnya.Membicarakan sumber 

daya manusia tidak terlepas dari kegiatan atau proses manajemen lainya seperti strategi 

perencanaan ,pengembangan dan sebagiannya. Karena sifatnya sebagai sumber yang paling 

penting sangat logis apabila dalam rangka peningkatan efesiensi kerja,perhatian utama 

ditunjukan pula kepada faktor sumber daya manusia.Negara Indonesia mengakui bahwa 

sumber daya manusia merupakan faktor yang paling  dominan yang mempengaruhi setiap 

aspek pembangunan. Faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan 

penyelenggaraandan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas 

sumber daya aparatur. 

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada 

sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan 

profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji  tidak 

memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola buruk, kurang 

kreatif dan inovatif.Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, 

dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami 

dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. 

 

Kata kunci: SDM, aparatur, potret SDM, strategi peningkatan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia atau biasanya disebut pekerja, merupakan  bagian utama 

dan terpenting dari sebuah organisasi atau komunitas di bandingkan dengan bagian yang  

lain seperti teknologi serta uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang 

lain. Sumber daya manusia tidak terlepas dari kegiatan atau proses manajemen lainya 

seperti strategi perencanaan,pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi 

keterkaitan antara aspek manajemen itu sangat erat kaitannya sehingga sulit bagi kita 

untuk menghindari satu dengan yang lain. Faktor sumber daya manusia sangat 

menentukan efektivitas organisasi karena organisasi dibuat oleh manusia serta 

menggunakannya juga manusia. Dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang 

pokok-pokok kepegawaian pada alinea keempat yang menggariskan bahwa ‗‘kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama 
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tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara dan 

pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

aparatur. 

Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 

dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi yang 

merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non-finansial) didalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan 

non fisik dalam mewujudkan eksistensinya. (Nawami dalam Sulistiyani dan Rosidah, 

2003:9). Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia aparatur (Pegawai Negara Sipil) 

yang memberikan pelayanan juga dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian 

diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang masih rendah. Ketidak seimbangan 

antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan pemerintah 

melakukan pembenahan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada 

sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan 

profesionalisme rendah dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada 

SDM aparatur Indonesia (kita sebut dengan istilah Reformasi Birokrasi). 

Eksistensi SDM aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan dengan 

strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM 

aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah 

berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi 

yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak 

mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. 

Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki 

kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. 

Kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang 

mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk 

menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani 

masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. 

Jadi, pelayanan publik merupakan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya 

dapat menggerakkan roda perekonomian menuju Kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan 
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strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai 

merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah reformasi birokrasi apabila dilihat dalam aspek Sumber Daya 

Manusia para aparatur sipil negara? 

 

PEMBAHASAN  

Birokrasi 

Birokrasi (Semardayanti, 2010:67),  merupakan system penyelenggaraan 

pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-

undangan.Birokrasi secara tekstual sebuah struktur  yang  digambarkan dengan hirarki 

yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab kewenanganya diatur 

oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan 

membutuhkan refrensi untuk mengetehui kebijakan dan penegasanya ditentukan oleh 

pemberi mandat diluar struktur organisasi itu sendiri.Biasanya organisasi yang memiliki 

pemusatan kewibawaan yang menekankan unsur tata susila, pengetahuan teknis dan 

tatacara impersonal. Birokrasi juga berarti alat control yang memiliki hirarki yang 

berbeda  dengan organisasi. 

Wujud birokrasi berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata 

masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pmemerintahan serta mencapai 

keterampilan dalam bidang kehidupan.  

 

Reformasi Birokrasi  

Di beberapa negara-negara berkembang yang sudah berubah   menjadi negara 

maju, reformasi administrasi negara merupakan bagian awal dan prioritas  utama 

dalampembangunan. Administrasi negaramenjadi sektor pembangunan 

(administrativedevelopment) sekaligus menjadi instrumen yangpenting pembangunan. 

Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan 

melalui dua cara yaitu dengan merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsikelembagaan 

yang menjadi motor penggerak akan reformasi administrasi, serta menatakembali sistem 
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administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia dalam hal ini 

(pegawai negeri). 

Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan modernisasi 

administrasi pemerintahan. Kunci darikeberhasilan pembangunan bangsa adalah 

bagaimana merevitalisasi administrasi negara.Sebagai contoh misalnya Korea Selatan 

yang telah melakukan reposisi dan revitalisasiperan administrasi negara sejak tahun 

1980-an. Semua usaha Korea Selatan untuk merevitalisasi administrasi negaratidaklah 

sia-sia, karena hasilnya adalah efisiensi dan terciptanya administrasi negara 

yangprofesional, bersih dan berwibawa. Hal inilah yang mesti kita lakukan dalam hal 

birokrasi di kalangan aparatur negara, dikarenakan dengan bercermin ke korea selatan 

kita akan bisa melakukan hal tersebut.  

Kebijakan reformasi birokrasi nasional diatur dalam peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi tahun 2010-

2025. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, visi besar reformasi birokrasi adalah 

terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Adapun peta jalan untuk melaksanakan 

reformasi kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dipayungi oleh peraturan menteri 

PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang roadmapr eformasi birokrasi 2015-2019. 

Sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang 

efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

 

Ciri Birokrasi 

1. Terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, dikarenakan pemimpin ada garda 

terdepan dalam segala hal, karena dengan terpusatnya pemimpin maka terpusat 

pula aturan yang akan diberlakukan.  

2. Hubungan bersifat paternalistik antara birokrasi dan masyarakat maupun 

hubungan internal birokrasi. 

3. Cenderung memandang korupsi sebagai sesuatu yang  wajar. 

4. Adanya kecendrungan ego sektoral yang tinggi. 

5. Warisan birokrasi akan menjadi hambatan besar untuk mewujudkan sesuatu hal 

yang besar  berupa birokrasi yang berbudaya pelanggan. 
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Posisi dan Peran Birokrasi 

Pola birokrasi yangcenderung terpusat, dan kurangpeka terhadapperkembangan 

ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Harus diciptakan Birokrasi yang terbuka, profesional dan 

akuntabilitas. Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan 

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Kepekaan Birokrasi 

untuk mengantisipasi tuntutan perkembanganmasyarakat mengenai perkembangan 

ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehinggakedudukan birokrasi yang 

seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top-down daripada 

horizontal participative.Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan 

adanya tumpangtindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang 

sudah seharusnyadapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah. 

Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya 

peran Birokrasilebih cenderungsebagaiagen pembaharuan, pelayanan danpemberdayaan 

masyarakat.Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

negaraadalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai 

motivator danfasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk 

dunia usaha.Sebagai agen perubahan, birokrasiharus mengambilinisiatifdanmemelopori 

suatu kebijakan atau tindakan.Sedangkan sebagai fasilitator, Birokrasi harus dapat 

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta 

maupun kepentingan negara.Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus 

melayani masyarakat apapun latar belakangnya.Perbedaan ideologi maupun pilihan 

potitik tidak boleh menghalangi perannyasebagai pelayan masyarakat. 

 

Upaya Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya yang begitu 

luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan 

birokrasimenjadi lancar dan berkelanjutan. Beberapa poin berikut ini adalah langkah-

langkah yangperlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi. 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Lampung 

2016 

 

313 
 

Langkah internal 

1. Meluruskan kecenderungan  

Reformasibirokrasiharus berorientasipada demokrasi dan bukanlah  

padakekuasaan. Perubahan birokrasi ini  harus mengarah pada amanah rakyat 

karenareformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat dan untuk 

rakyat berdasarkan UUD 1945 serta Pancasila. 

2. Perkuat akan komitmen 

Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan dalam hati dan sanubari. 

Ini adalah syarat yang  penting, karena tanpadisertai tekad yang kuat dari birokrat 

untuk berubah maka reformasi birokrasi akanmenghadapi banyak kendala. Untuk 

memperkuat tekad perubahan di kalanganbirokrat perlu ada stimulus/perangsang, 

seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yangsama tidak memberikan 

ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerjatidak benar. Sehingga 

hal tersebut tidaklah sebuah reformasi birokrasi yang adil. 

3. Membangun kultur baru yakni kultur membangun, kultur birokrasi kita begitu 

buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedurkerja berbelit-belit, 

berlama-lama, tidak transparan, kerja lambat dan penyalahgunaan status perlu 

diubah. Sebagai gantinya,dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan 

konsep transparansi,melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya. 

4. Rasionalisasi 

Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. 

Rasionalisasikelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar 

birokrasi menjadiramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta 

dalam menyesuaikandengan perubahan-perubahan yangterjadidimasyarakat.. 

5. Memperkuat payung hukum  

Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. 

Aturanhukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- 

perubahan yang ada sehingga terwujudnya macam birokrasi yang baik dan adil. 

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal 

tanpadisertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu 

untukmendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan 
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penataan dansistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan 

pelatihan, danpeningkatan kesejahteraan. 

7. Reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan 

karena:a)Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pembagian sumber daya yang 

memadai.Karena selama ini pendapatan keuangan negara ditarik ke pusat, 

sekarang sudahdimulai dan harus terus dilakukan distribusi lokal. Karena terdapat 

kesenjangandalam sumber daya lokal, maka power sharing mudah dilakukan tapi 

reventtesharing lebih sulit dilakukan; dan b)Untuk memenuhi otonomi, perlu 

kesiapan daerah untuk diberdayakan, karenabanyak urusan negara yang perlu 

diserahkan ke daerah. Kecenderungan swastaberperan sebagai pemain utama, 

tentu memberi dampak kompetisi berdasarkanprofesionalitas. 

 

Langkah Eksternal 

1. Komitmen dan keteladanan elit politik  

Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem 

besarnegara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk 

memutustradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu 

kepemimpinan yang kuatdan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat 

berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat 

keputusan.Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada 

bawahan dan masyarakat. 

2. Pengawasan masyarakat  

Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena 

peranbirokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. 

 

Pendekatan Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi dari segi sumber daya manusia/ aparatur perlu dilaksanakan 

pendekatan sebagai berikut 

1. Pendekatan secara Makro 

a. Perluasan penyediaan fasilitas kesehatan 

b. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan 
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c. Penyediaan dan perluasan kesempatan kerja 

2. Pendekatan secara Mikro: 

a. Penghargaan terhadap karakteristik daerah yang heterogen 

b. Peningkatan kualitas moral dan mental 

 

Perubahan Birokrasi  

Dalam Pengembangan Organisasi perubahan dilakukan melalui penggantian 

Staf/Manusia, perubahan struktur, dan perubahan sistem. Perilaku aparatur sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparaturnya 

melaui penerapan ssitem manajemen SDM berbasis merit system. Yakni berdasarkan 

kualifikasi kompetensi dan kinerja. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan 

dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pemberhentian akan berpotensi 

menghasilkan SDM yang koruptif,tidakberkompeten,dan bermental priyayi. Karena itu 

perubahan dalam pengelolaaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem 

manajemen SDM yang mampu menghasulkan pegawai yang bersih,kompeten dan 

melayani. Semua itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Selain sebuah manajemen dalam SDM dalam Aparatur Sipil Negara yakni 3E 

(efektif, efiesien, dan evaluasi) 

1. Efektif 

Yang dimaksud dalam efektif adalah, dalam perekrutan para pegawai dilakukan 

efektivitas dikarenakan dengan efektifnya kita dalam penerapan Aparatur Sipil 

Negara diharapkan tidak asal ada dan berkompeten selayaknya bahkan harus 

profesional. 

2. Efisien, sama halnya dengan poin nomor satu, agar tidak terjadi bentrok yang 

berkelanjutan dan tidak berkompetitif dengan pegawai sehingga kinerja akan 

semakin buruk. 

3. Evaluasi, hal ini sanagt krusial dikarenakan dengan evaluasi maka akan terlihat 

apakah efektif dan efisienkah pegawai-pegawai ini agar berkerja dengan baik dan 

benar. 

Memasukkan kurikulum tentang pentingnya perubahan pola pikir, merupakan 

upaya untuk meningkatkan kompetensi mewujudkan PNS yang profesional. 

Profesionalitas seseorang itu mencerminkan kemampuan (competency), yaitu memiliki 
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pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), mampu berbuat (ability) ditunjang 

dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui 

perjalanan waktu. Profesionalitas merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas 

sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan 

prosedur yang mudah dipahami. 

Dengan adanya reformasi dalam SDM Aparatur Sipil Negara akan berdampak 

baik dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan dan sebagainya karena dengan adanya 

juga perubahan, penataan dan juga harmonisasi dalam perundang-undangan diharapkan 

agar semakin baik para Aparatur Sipil Negara sehingga dengan begitu semakin dekat 

dengan rakyat, karena pemerintah bekerja untuk rakyat, oleh rakyat dan atas rakyat. 
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