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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia serta rahmat-NYA sehingga dapat 

tersusunnya laporan kajian Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur Negara ini 

dengan baik. Ucapan terima kasih juga tidak lupa terhaturkan kepada pihak-pihak yang telah 

berkontribusi atas penyusunan kajian ini. 

Tahun 2018 ini merupakan momentum perencanaan jangka menengah nasional  yang 

diawali dengan kajian pendahuluan sebagai bagian proses eksplorasi atas sasaran dan tindakan 

intervensi strategis pembangunan tahapan ke-IV RPJPN 2005-2025 atau RPJMN 2020-2024. 

Berdasarkan amanah yang dimandatkan oleh UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban melakukan kajian 

pendahuluan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil kajian pendahuluan menjadi salah 

satu masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dalam rangka menghasilkan 

rekomendasi dan perbaikan kebijakan dalam RPJMN 2020-2024. 

Kajian Background Study RPJMN 2020-2024 ini dilakukan dengan menelaah secara positif 

capaian-capaian kinerja existing serta menganalisis secara preskriptif berbagai kecenderungan 

yang menjadi posibilities factors sebagai hasil the future environmental scanning untuk 

mengidentifikasi kesenjangan yang menjadi kebutuhan lahirnya intervensi kebijakan dalam 

perencanaan pembangunan. Bidang aparatur negara dalam struktur substansi pembangunan 

nasional menempati ruang yang strategis dalam perwujudan sasaran pembangunan segala bidang. 

Proses penyusunan kajian Background Study yang dilakukan oleh Direktorat Aparatur Negara 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari kalangan akademisi, Kementerian/Lembaga 

terkait, dunia usaha (private sector), dan Organisasi Sosial Masyarakat dalam bentuk serial Focus 

Group Discussion dan Seminar Public Hearing.  

Pencapaian sasaran pembangunan segala bidang sektoral tidak terlepas dari syarat 

prakondisi aparatur negara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara 

(ASN), organisasi dan desain kelembagaan, arsitektur jaringan kerja antar kelembagaan, dan 

piranti sistemik teknologi yang mengarah pada perwujudan digital governance dengan external 

outcome berupa kualitas pelayanan publik. Keberadaan birokrasi pemerintah tidak sekedar 

melayani sebagai service provider, melainkan pilar yang memikul tanggung jawab untuk nilai dan 

kualitas demokratisasi dalam upaya melakukan reformasi birokrasi agar terwujud birokrasi yang 

profesional dan berintegritas, dengan didukung SDM ASN yang kompeten dan berintegritas, 

memiliki etika dan budaya anti korupsi yang kuat, serta dapat menerapkan jejaring kerja 

kolaboratif dengan arsitektur birokrasi yang efektif, efisien, responsif dan akuntabel.  

Hasil kajian ini merupakan entry point dan masukan untuk penyusunan rancangan 

teknokratik RPJMN 2020-2024. Namun demikian, kajian ini bukanlah policy knowledge yang 

statis dan perlu dikembangkan dengan berbagai masukan yang konstruktif sehingga dapat menjadi 

landasan kuat untuk mengeksplorasi cakrawala pikir secara strategis tentang hal-hal yang harus 

direspon dalam bahasa kebijakan pada RPJMN 2020-2024.  

Akhir kata, semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

          Jakarta,     Januari 2019 

                      Direktur Aparatur Negara 

          ttd 

 

                      DR. Velix V. Wanggai, MPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berakhirnya periode pembangunan merupakan periode krusial bagi suatu negara 

dan bangsa untuk merancang keberlanjutan tindakan strategis yang akan dilakukan pada 

pembangunan jangka menengah adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus 

disiapkan sebagai respon atas tuntutan kinerja pembangunan yang dihadapi. Sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan 

nasional secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan 

memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing 

organ kelembagaan yang ada. Berkaitan dengan proses persiapan perencanaan tersebut 

maka dibutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai 

sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional. 

Dalam kaitan tersebut, kegiatan kajian background study untuk pembangunan bidang 

aparatur negara 2020-2024 ini dilakukan. 

 Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2018 ini melakukan kajian background 

study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 tahun 2020-

2024 yang juga merupakan periode 5 tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) 2005-2025. Untuk menjamin keseluruhan target pembangunan nasional 

dapat dijalankan secara sistematis, desain besar pencapaian visi dan misi di atas 

diturunkan ke dalam tahapan dan skala prioritas yang berkesinambungan dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dibagi ke dalam empat 

periode sebagaimana pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. 

Berdasarkan rumusan visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 : “Indonesia 

yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dijelaskan bahwa kemandirian suatu bangsa 

tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; dan kemandirian 

aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk 

mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam salah satu misi pembangunan nasional: 
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“mewujudkan bangsa yang berdaya saing” melalui upaya reformasi di bidang hukum dan 

manajemen aparatur negara. 

Tabel 1. 1 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Nasional Jangka 

Menengah 2005-2025 

RPJMN I 

(2005-2009) 

RPJMN II 

(2010-2014) 

RPJMN III 

(2015-2019) 

RPJMN IV 

(2020-2024) 

Menata kembali 

dan membangun 

Indonesia di 

segala bidang 

yang ditujukan 

untuk 

menciptakan 

Indonesia yang 

aman dan damai, 

yang adil dan 

demokratis, dan 

yang tingkat 

kesejahteraan 

rakyatnya 

meningkat 

Memantapkan 

penataan kembali 

Indonesia di segala 

bidang dengan 

menekankan upaya 

peningkatan 

kualitas SDM 

termasuk 

kemampuan ilmu 

dan teknologi serta 

penguatan daya 

saing perekonomian 

Memantapkan 

pembangunan secara 

menyeluruh di 

berbagai bidang 

dengan menekankan 

daya saing 

kompetitif 

perekonomian 

berlandaskan 

keunggulan SDA 

dan SDM 

berkualitas serta 

kemampuan ilmu 

dan teknologi terus 

meningkat 

Mewujudkan 

masyarakat 

Indonesia yang 

mandiri, maju, 

adil dan 

makmur melalui 

percepatan 

pembangunan di 

berbagai bidang 

dengan 

menekankan 

terbangunnya 

struktur 

perekonomian 

yang kokoh 

berlandaskan 

keunggulan 

kompetitif di 

berbagai wilayah 

yang didukung 

SDM 

berkualitas 

berdaya saing 

Sumber: RPJPN 2005-2025 

Sasaran terwujudnya bangsa yang berdaya saing tersebut, di dalam Bab IV RPJP 

Nasional: Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 

ditunjukkan oleh “meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggung 

jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional”. Rumusan ini 

merupakan arah pembangunan di bidang aparatur negara pada tahap ke-4 RPJPN atau 

RPJMN tahun 2020-2024. 

Kegiatan background study yang dilakukan merupakan kegiatan penyiapan 

bahan-bahan sebagai masukan bagi perumusan arah dan kebijakan di Bidang Aparatur 

Negara dalam RPJM Nasional tahap 4 tahun 2020-2024. Untuk dapat menjawab beberapa 
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pertanyaan kunci seperti bagaimana kebijakan pembangunan desain dan struktur 

organisasi pemerintah, penataan bisnis proses sebagai sebuah arsitektur jaringan kerja 

kelembagaan atau ketatalaksanaan, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan 

publik, pengawasan, akuntabilitas dan penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi 

pada RPJMN berikutnya. Sebagai upaya persiapan pelaksanaan sistem perencanaan 

pembangunan nasional, kegiatan background study ini juga berorientasi secara 

metodologis pada kaidah, norma ataupun pendekatan perencanaan pembangunan 

nasional. Salah satunya, yang secara normatif dituangkan dalam UU No 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan yang menyebutkan bahwa Perencanaan 

Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan 

tanggap terhadap perubahan. 

Tabel 1. 2 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Aparatur Negara  

(2005-2025) 

RPJMN I 

(2005-2009) 

RPJMN II 

(2010-2014) 

RPJMN III 

(2015-2019) 

RPJMN IV 

(2020-2024) 

Pembangunan di bidang 

aparatur negara 

diarahkan pada 

pelayanan kepada 

masyarakat yang 

semakin membaik 

dengan meningkatnya 

penyenggaraan 

desentralisasi dan 

otonomi daerah yang 

tercermin dengan 

terjaminnya konsistensi 

seluruh peraturan pusat 

dan daerah dan tidak 

bertentangan dengan 

peraturan dan 

perundang-undangan 

yang lebih tinggi, serta 

tertatanya kelembagaan 

birokrasi dalam 

mendukung percepatan 

terwujudnya tata 

kepemerintahan yang 

baik. 

Pembangunan di 

bidang aparatur 

negara diarahkan 

pada kualitas 

pelayanan publik 

yang lebih murah, 

cepat, transparan, 

dan akuntabel serta 

makin meningkat 

yang ditandai 

dengan 

terpenuhnya 

standar pelayanan 

minimum di semua 

tingkatan 

pemerintah. 

 

Pembangunan di 

bidang aparatur 

negara 

diarahkan pada 

profesionalisme 

aparatur negara 

di pusat dan 

daerah yang 

makin mampu 

mendukung 

pembangunan 

nasional. 

 

Pembangunan 

di bidang 

aparatur negara 

diarahkan pada 

terwujudnya 

kepemerintahan 

yang baik, 

bersih, dan 

berwibawa yang 

berdasarkan 

hukum serta 

birorasi yang 

profesional dan 

netral. 

 

Sumber: RPJPN 2005-2025 
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Kajian background study dapat dipahami sebagai aktivitas awal proses perencanaan 

yang dirumuskan bedasarkan data dan hasil capaian kinerja, pendalaman kebutuhan 

masyarakat dan sumber daya profesional, serta tren perkembangan masa depan. Dengan 

masukan dari kelompok masyarakat berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat diketahui 

kebutuhan dan preferensi akan suatu program dan kegiatan. Perencanaan dilaksanakan 

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan melibatkan serta 

mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi dengan background keahlian 

atau pemahaman pelaku dari masing masing bidang yang dibutuhkan. 

 

1.2 Tujuan 

Kajian background study ini bertujuan melakukan evaluasi, memetakan gap, 

melakukan studi/kajian dan analisa kebijakan, baik terhadap proses perumusan maupun 

isi/muatan kebijakan, yang tertuang di dalam RPJMN 2004-2009, 2010-2014, dan 2015-

2019; yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan jangka panjang RPJPN 2005-2025;  

penilaian perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal; sebagai bahan, data, 

prediksi, referensi dan rekomendasi bagi penyusunan arah dan kebijakan atau 

merumuskan problem structuring dan agenda setting RPJMN 2020-2024 di bidang 

aparatur negara. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas kegiatan studi ini meliputi tahap-tahap dan 

ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Menetapkan pendekatan dan metodologi serta bisnis proses penusunan background 

study. 

2. Melakukan identifikasi materi/topik yang harus ditelaah berdasarkan hasil: 

a. Analisa Kebijakan dan Evaluasi pencapaian kemajuan RPJMN bidang aparatur 

negara tahap 1, 2, dan 3 serta memetakan gap; 

b. Analisa Kebijakan dan keterkaitan dengan RPJM Nasional tahap 4 bidng 

aparatur negara dengan tujuan, arah dan prioritas pembangunan jangka panjang; 

c. Evaluasi atas perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal; 
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d. Studi tentang proses penentuan prioritas nasional dan perumusan kebijakan 

RPJMN 2020 - 2024, antara lain  (a) kesesuaian isi/muatan kebijakan dengan 

tujuan RPJPN; (b) metode/pendekatan perencanaan yang digunakan; dan (c) 

kesesuaian arah dan kebijakan RPJMN 2020-2024 dengan arah dan kebijakan 

RPJP Nasional 2005 – 2025; dan Visi Indoesia 2045; 

3. Menentukan topik-topik atau isu studi yang relevan dan diperlukan untuk penyiapan 

bahan-bahan penyusunan arah dan kebijakan RPJMN 2020 – 2024 bidang aparatur 

negara termasuk menyusun rencana kebijakan dan program – program 

pembangunan bidang aparatur negara berdasarkan pendekatan tematik, holistik, 

integratif, dan spasial. 

4. Melakukan Analisa Kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi bagi penyusunan 

arah dan kebijakan RPJM Nasional 2020 – 2024 dalam rangka Peningkatan 

Profesionalisme Aparatur Negara di pusat dan di daerah yang makin mampu 

mendukung pembangunan nasional. Analisa tersebut dikaitkan dengan “Visi 

Indonesia 2045”. 

5. Melakukan studi pustaka (kajian teoretis), penelitian kebijakan yang sudah 

dilakukan, dab melakukan focus group discussion (FGD) dengan para stakeholder 

meliputi akademisi, praktisi, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang 

diperlukan dan relevan dengan tujuan studi ini.  

6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan background study. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Aparatur Negara mempunyai sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Ruang Lingkup 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB II METODOLOGI: PENDEKATAN DAN KERANGKA 

PELAKSANAAN STUDI 

2. 1 Pendekatan Kajian 
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2. 2 Fokus Studi 

2. 3 Metode Pengumpulan Data 

2. 4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

 

BAB III TELAAH PUSTAKA DAN NORMATIF 

3. 1 Kerangka Teori  

3.1.1. Paradigma Administrasi Publik dan Peran Negara dalam 

Pembangunan  

3.1.1.1. Traditional Public Administration 

3.1.1.2. New Public Management 

3.1.1.3. New Public Service 

3.1.1.4. Dynamic Governance 

3.1.1.5. Network Governance  

3.1.2 Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi 

3.1.3 Arsitektur Jaringan kerja 

3.1.4 Tata Kelola Sumber Daya Aparatur (Human Capital Management) 

3.1.5 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

3. 2 Kerangka Berfikir Kajian 

 

BAB IV REVIEW RPJMN 2015-2019: KONDISI UMUM CAPAIAN 

KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR  

4. 1 Capaian Global 

4. 2 Review RPJMN 2015-2019  

 

BAB V LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 

BIDANG APARATUR NEGARA 

5. 1 Analisis Lingkungan Strategis Global (megatrends) 

5.1. 1. Pergeseran Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan (Digitalized 

Governance, Open Governance dan Collaborative Governance) 

5.1. 2. Sustainable Development Goals 

5.1. 3. Revolusi Industri 4.0 

5.1. 4. Konvergensi Teknologi 

5.1. 5. Bonus Demografi dan Urbanisasi Global 

5. 2 Analisis Lingkungan Strategis Nasional 

5.2. 1. Indonesia 2045 

5.2. 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Relasi Pusat dan Daerah 

5.2. 3. Daya Saing Bangsa 

5.2. 4. Pemantapan Kehidupan Berdemokrasi 

5.2. 5. Pelayanan Publik yang Efektif 

5. 3 Analisis Lingkungan Strategis Konteks Spasioal (Lokal) 

5.3. 1. Kebutuhan Kekhususan Daerah 

5.3. 2. Asymetric Policy 

5. 4 Rumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Bidang Aparatur Negara 

5.4 1. Isu Strategis Aparatur Sipil Negara 

5.4 2. Isu Strategis Pelayanan Publik 

5.4 3. Isu Strategis Arsitektur Jaringan Kerja 

5.4 4. Isu Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

5.4 5. Isu Strategis Kelembagaan dan Birokrasi 
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BAB VI SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA 

6. 1 Sasaran Pembangunan 

6.1.1. Sasaran Aparatur Sipil Negara  

6.1.2. Sasaran Pelayanan Publik 

6.1.3. Sasaran Arsitektur Jaringan Kerja 

6.1.4. Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

6.1.5. Sasaran Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi 

6. 2 Strategi Pembangunan 

6.2.1. Strategi Aparatur Sipil Negara  

6.2.2. Strategi Pelayanan Publik 

6.2.3. Strategi Arsitektur Jaringan Kerja 

6.2.4. Strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

6.2.5. Strategi Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi 

6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan 

6.3.1. Arah Kebijakan Aparatur Sipil Negara  

6.3.2. Arah Kebijakan Pelayanan Publik 

6.3.3. Arah Kebijakan Arsitektur Jaringan Kerja 

6.3.4. Arah Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

6.3.5. Arah Kebijakan Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi 

 

BAB VII KERANGKA KERJA LOGIS DAN BREAKTHROUGH  

7. 1 Kerangka Kerja Logis 

7. 2 Breakthrough (Analisis Risiko) 

7. 3 Indikasi Pembangunan Bidang Aparatur dalam RPJMN 2020-2024 

 

BAB VIII PENUTUP 

8. 1 Kesimpulan 

8. 2 Rekomendasi 
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BAB II 

METODOLOGI: PENDEKATAN DAN KERANGKA PELAKSANAAN STUDI 

Kegiatan background study ini merupakan kegiatan penyiapan bahan-bahan 

sebagai masukan bagi perumusan arah dan kebijakan di bidang aparatur negara dalam 

RPJMN tahap 4 tahun 2020-2024. Sebagai upaya persiapan pelaksanaan sistem 

perencanaan pembangunan nasional, kegiatan background study ini juga berorientasi 

secara metodologis pada kaidah, norma ataupun pendekatan perencanaan pembangunan 

nasional. Salah satunya, yang secara normatif dituangkan dalam UU No 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan yang menyebutkan bahwa Perencanaan 

Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan 

tanggap terhadap perubahan.  

2.1 Pendekatan Kajian  

1. Deliberasi Teknokratis, kaidah ini menekankan pada : 

a. Proses komunikasi, interaksi dialogis, dan partisipatif di mana proses ini 

merupakan proses saling belajar dan berbagi antar pelaku, sehingga masing-

masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui 

dialog yang terstruktur. 

b. Dengan kaidah ini, kegiatan kajian untuk mengawali proses perencanaan 

dipahami sebagai suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis 

kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan 

selama periode rencana berikutnya. 

Kajian Perencanaan teknokratik dapat dipahami sebagai aktivitas awal proses 

perencanaan yang dirumuskan bedasarkan data dan hasil capain kinerja, 

pendalaman kebutuhan masyarakat dan sumber daya profesional, serta tren 

perkembangan masa depan. Kelompok masyarakat berbekal pengetahuan yang 

dimiliki dapat menyampaikan kebutuhan dan preferensi akan suatu program dan 

kegiatan. Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 

berpikir ilmiah dengan melibatkan-mengakomodasi keilmiahan dan 
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perkembangan teknologi dengan background keahlian atau pemahaman pelaku 

dari masing masing bidang yang dibutuhkan. 

2. Mix Scanning, yang dalam hal ini mendasarkan pada kekuatan integrasi 

kolaboratif antara pendekatan Incremental dan Rational Comprehensive. 

3. Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial 

a. Holistik 

Suatu cara pandang bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting 

daripada bagian-bagiannya, menekankan pentingnya keseluruhan dan saling 

keterkaitan dari bagian-bagiannya. Holistik memiliki makna bahwa 

pembangunan pada dasarnya adalah membangun manusia secara utuh, baik 

fisik, mental, sosial maupun spiritual yang mendapatkan perhatian seimbang, 

tertuang dimensi-dimensi pembangunan. Pendekatan yang menekankan 

pentingnya keseluruhan entitas total sebagai sebuah tema pembangunan 

dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan 

utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan 

sampai koordinasi multi kementerian dan antar OPD, yang bertujuan untuk 

mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/ 

Lembaga dan antar OPD di tingkat provinsi/kabupaten. 

b. Tematik 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan tema (pokok permasalahan), suatu 

sistem yang menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan atau terpusat pada satu 

pokok permasalahan / tema. Kemampuan memahami bagian-bagian yang 

terpisah sebagai sebuah konstruksi entitas tematik pembangunan. 

c. Terintegrasi 

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam 

satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang 

menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Jika dihubungkan dengan 

perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada 

kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan 

prioritas yang terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan 
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kegiatan prioritas yang ada pada SKPD lainnya dalam mendukung satu 

kebijakan prioritas. 

d. Spasial 

Perencanaan dan penganggaran pembangunan mutlak memperhaikan 

dimensi ruang-spasial pembangunan dalam penentuan lokasi-lokasi prioritas. 

pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari 

suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk 

diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari 

kabupaten/kota. 

 

2.2 Fokus  Studi 

 Background Study dalam rangka penyusunan RPJMN Bidang Aparatur Negara 

2020-2014 ini berfokus pada perumusan isu-isu strategis, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan pembangunan bidang aparatur negara yang dirinci ke dalam 5 (lima) pilar 

yakni: 

1. Aparatur Sipil Negara (SDM Pemerintahan) 

2. Pelayanan Publik 

3. Arsitektur Jaringan Kerja  

4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

5. Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi 

 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Desk Study 

Metode desk study merupakan salah satu upaya untuk mempelajari informasi-

informasi, data dan laporan yang mempunyai relevansi dengan tujuan kegiatan, 

yaitu dalam rangka proses penyusunan Background Study RPJMN bidang 

aparatur negara. Dengan melakukan desk studi ini diharapkan tim penyusun akan 

mempunyai pemahaman dan pengetahuan terhadap berbagai data dan informasi 

untuk mendukung proses penyusunan Background Study RPJMN bidang aparatur 

negara. 

b. Wawancara 
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Metode pencarian data dan informasi dengan wawancara dimaksudkan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang valid dan reliable dari pejabat-pejabat di 

lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan terkait 

dengan manajemen aparatur sipil negara, reformasi kelembagaan dan birokrasi, 

arsitektur jaringan kerja, serta pelayanan publik baik pada level pemerintah pusat 

maupun daerah. 

c. Focus Group Discussion (FGD) dan Field Visit. 

Metode Focus Group Discussion (FGD) merupakan diskusi terfokus dan 

mendalam untuk isu-isu tertentu yang terkait dengan dengan manajemen aparatur 

sipil negara, reformasi kelembagaan dan birokrasi, arsitektur jaringan kerja, serta 

pelayanan publik. FGD telah dilaksanakan dengan beberapa 

Kementerian/Lembaga yakni Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara 

(BKN), Lembaga Administrasi negara (LAN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN). Disamping itu juga dilakukan FGD dengan beberapa Pemerintah Daerah 

dan Perguruan Tingg yakni Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota 

Makassar, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Surabaya, Universitas 

Gajah Mada, Universitas Hasannudin, Universitas Brawijaya, Universitas 

Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala.  

 

2.4 Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Kaidah, metode dan pendekatan perencanaan yang digunakan sebagai dasar 

metodologis background study ini, akan dioperasionalisasikan secara konkrit dalam 

bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut :  

1. Diskusi internal baseline study yang mencakup : 

a. Penyamaan sudut pandang konstruksi substantif; 

b. Penyepakatan proses bisnis kegiatan; 

c. Shared learning dan kesepahaman inisiasi awal isu-isu strategis, tujuan, 

sasaran dan arah kebijakan.  

2. Diskusi lintas sektor Mitra K/L yang diarahkan untuk : 

a. Eksplorasi isu-isu strategis;  

b. Rancangan sasaran dan arah kebijakan.  
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3. Public Hearing yakni merupakan diskusi publik untuk menyerap dan menjaring 

aspirasi publik (khalayak luas-terbuka) terkait fokus kajian. 

4. Serial FGD – Road Show ke Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi (Multi 

Appointed Stakeholder) guna menjaring aspirasi akademis dan praktis. 

 

Gambar 2. 1 Kaidah dan Pendekatan Background Study 
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BAB III  

TELAAH PUSTAKA DAN NORMATIF 

 

3.1 Kerangka Teori 

3.1.1 Paradigma Administrasi Publik dan Peran Negara dari Traditional Public 

Administration hingga Whole of Government 

Pembangunan membutuhkan daya dukung administrasi publik. Daya dukung 

tersebut dibutuhkan sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelasaksanaan, maupun 

evaluasi kebijakan. Konsekuensi logisnya adalah perkembangan ilmu administrasi secara 

paradigmatik akan memberi pengaruh dan petunjuk bagi proses pembangunan itu sendiri. 

Sebaliknya, dalam hubungan yang resiprokal dan dinamis, perkembangan ilmu 

administrasi publik adalah hasil dialetika antara empiris dan teoritis yang tidak lepas dari 

perkembangan pembangunan di Indonesia. Perkembangan paradigma ilmu administrasi 

publik setiap modelnya mampu memberikan penampilan baru terhadap kehidupan 

birokrasi, pembangunan, kebijakan publik, politik, sosial serta aspek-aspek terkait 

lainnya. Hal ini menandakan bahwa paradigma administrasi publik berhubungan erat 

dengan siklus perubahan dalam lingkup sektor publik. 

Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat kronologis perkembangan 

pendekatan Administrasi Publik mulai Traditional Publik Administration, New Public 

Management (NPM), New Public Service (NPS), Dynamic Governance, Networked 

Governance, serta Whole of Government. 

3.1.1.1 Traditional Public Administration  

Dendhardt dan Dendhardt (2007) menguraikan karakteristik administrasi publik 

tradisional (atau diakronimkan dengan OPA) sebagai berikut: 

a. Fokus utama administrasi publik adalah bagaimana agar dapat menyediakan 

pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. 

b. Kebijakan publik dan administrasi publik dipahami sebagai penataan dan 

implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik. 

c. Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan 

kebijakan publik dan pemerintahan; tugas mereka hanyalah bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan publik. 
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d. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang 

bertanggungjawab kepada pejabat politik (elected officials) dan dengan diskresi 

terbatas. 

e. Administrator (birokrasi) bertanggungjawab kepada pimpinan pejabat politik 

(elected political leaders) yang telah terpilih secara demokratis. 

f. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkhis 

dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. 

g. Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas  

h. Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga 

negara dibatasi. 

i. Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning, 

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reportng, dan Budgetting. 

3.1.1.2 New Public Management  

Paradigma New Public Management (NPM) mengkritik pendekatan yang 

digunakan dalam OPA. Secara konseptual OPA berbeda dengan NPM. NPM mengacu 

kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-

pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. NPM adalah suatu 

gerakan yang mencoba menginjeksikan prinsip-prinsip organisasi sektor privat ke dalam 

organisasi pemerintah. Pemerintahan yang kaku dari sentralistik, sebagaimana yang 

dianut oleh pendekatan OPA, harus diganti dengan pemerintahan yang terdesentralisasi 

dan memiliki spirit entrepreneur. NPM sering diasosiasikan juga dengan managerialism 

(Christoperh Pollit) ataupun entrepreneurial government (Osborne dan Gaebler). Inti dari 

NPM adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan, layaknya menjalankan sebuah 

perusahaan atau run goveerment like a business. 

Pendukung NPM menganggap bahwa menjalankan pemerintahan tidak jauh 

berbeda dengan menjalankan bisnis. Dalam NPM, manajer publik dituntut dan ditantang 

untuk mencapai yang diinginkan atau dengan cara memprivatisasi fungsi yang 

sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. Penerapan paradigma NPM awalnya 

dilaksanakan di beberapa negara seperti misalnya Amerika Serikat, Inggris dan Selandia 

Baru. Praktik NPM di Amerika Serikat popular dengan pemerintahan wirausaha 

(entrepreneurial government) yang dirancang oleh David Osborne dan Ted Gaebler. 

Osborne dan Gaebler dalam bukunya “Reinventing Government” menawarkan 10 prinsip 
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pemerintahan yang berjiwa wirausaha yang menginjeksikan semangat sektor bisnis ke 

dalam sektor publik, yaitu (Osborne & Gaebler, 2003). 

1. Pemerintahan katalis, pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh. 

2. Pemerintahan milik masyarakat; pemerintahan yang memberdayakan bukan 

melayani. 

3. Pemerintah kompetitif; yang menginjeksikan semangat kompetisi dalam 

pelayanan publik. 

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang mampu merubah 

orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan. 

5. Pemerintahan yang berorientasi hasil; pemerintahan yang membiayai hasil bukan 

input. 

6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi 

kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. 

7. Pemerintahan wirausaha; pemerintahan yang menghasilkan profit bukan 

menghabiskan. 

8. Pemerintah antisipatif; pemerintah yang berorientasi pencegahan bukan 

penyembuhan. 

9. Pemerintahan desentralisasi; merubah pemerintahan yang digerakkan oleh 

hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. 

10. Pemerintah yang berorientasi pasar; pemerintahan yang mendorong perubahan 

melalui pasar.  

3.1.1.3 New Public Service   

Dalam bukunya Osborne dan Gaebler mengibaratkan Pemerintah layaknya sebuah 

kapal. Menurut Osborne dan Gaebler peran Pemerintah dalam kapal itu hanya 

mengarahkan (steering) dan bukan mengayuh (rowing). Hal ini diartikan bahwa 

pemerintah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat (rowing) 

tetapi hanya mengarahkan (steering). Pemerintah hanya mengurusi masalah-masalah 

yang bersifat manajerial dan menyerahkan hal hal teknis kepada organisasi privat atau 

masyarakat sipil.Salah satu yang menentang konsep New Public Management adalah 

Dendhardt dan Dendhardt yang kemudian memunculkan teori baru yaitu New Public 

Service (NPS). Jika paradigma Old Public Administration (yang menekankan nilai-nilai 

ekonomis –rasional) memunculkan paradigma tandingan New Public Management 
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(NPM), maka New Public Service (NPS) ini punya maksud sama yakni sebagai counter 

paradigm atau dapat dikatakan hendak men’dekonstruksi’ prinsip-prinsip New Public 

Management khususnya prinsip yang dikemukakan Osborne dan Gaebler 

Paradigma New Public Service dikenalkan oleh Janet V. Dernhart dan Robert B. 

Dernhart melalui buku mereka yang berjudul “The New Public Service, Serving not 

Steering” yang terbit pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat “Government 

shouldn’t be run like a business; it should be run like a democracy”. Pemerintahan 

(administrasi negara) tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis, namun menjalankan 

pemerintahan seyogyanya sama dengan menggerakkan tatanan demokrasi.  

Prinsip-prinsip atau asumsi dasar New Public Service adalah  (1) Melayani warga 

negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customers); (2) Mengutamakan 

Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest); (3) Kewarganegaraan lebih berharga 

daripada Kewirausahaan (Value Citizenship over Entrepreneurship); (4) Berpikir 

Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act Democratically); (5) 

Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability is not Simple); (6) 

Melayani Ketimbang Mengarahkan (Serve Rather than Steer); dan (7) Menghargai 

Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas (Value People, Not Just Productivity).  

Menyimak prinsip-prinsip New Public Service diatas bisa disimpulkan bahwa pada 

intinya Dernhard dan Dernhard ingin memunculkan ide-ide yang melawan model arus 

utama dalam teori administrasi publik yang sangat pro-pasar. Bagaimanapun organisasi 

publik mempunyai karakteristik yang jelas berbeda dengan organisasi bisnis, sehingga 

tidak bisa dikendalikan sebagaimana menjalankan lembaga bisnis. Ada nilai yang lebih 

penting, ketimbang sekedar nilai ekonomi, yang harus diwujudkan organisasi publik. 

Sifat dan misi publik (publicness) dari administrasi publik adalah melayani citizen yakni 

masyarakat sebagai warga Negara, sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban 

publik yang sama terlepas dari identitas dan kapasitas sosial, politik maupun ekonomi. 

3.1.1.4 Dynamic Governance 

Berikutnya, muncul pendekatan Governance dalam studi Administrasi Publik. 

Istilah governance bisa diartikan sebagai hubungan pemerintah dengan warga negaranya 

yang memungkinkan terbentuknya suatu kebijakan publik. Menurut Kaufmann, Kraay 
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dan Mastruzzi (2004) mengatakan”Governance is the relationship between goverments 

and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and 

evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that 

determine how a country or an organization functions” (Governance/ kepemerintahan 

adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan 

berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi. Selain 

itu menurut Boon dan Geraldine (2007) memaknai Governance sebagai “the chooses 

path, policies, institutions and the resultant structures that collectively provide the 

incentives and constrains to facilitate or impede interactions that lead to economic 

progress and social wellbeing” (penentuan berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang 

dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan 

ekonomi dan kehidupan social lebih baik). 

Dalam perkembangannya, dikenal pendekatan dynamic governance yang 

merupakan salah satu varian dari studi tentang governance. Boon dan Geraldine (2007) 

merumuskan Dyanamic Governance sebagai “to how these choosen paths, policies, 

institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing environment so that 

that they remain relevant and effektif in achieving the long-tern desired outcomes of 

society” (bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah 

dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan tidak menentu dan perubahan lingkungan yang 

cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam 

pencapaian keinginan jangka panjanga masyarakat). 

Dynamic governance secara sederhana dipahami sebagai aktivitas pemerintah 

dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik dengan menyesuaikan pada hasil analisis 

perkembangan internal dan ekstenal lingkungan sehingga kepentingan jangka panjang 

bangsa dapat tercapai (Neo dan Chen, 2007). Sebagaimana institusi menghadapi berbagai 

perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat yang berkembang, maka dynamic 

governance hadir sebagai solusi untuk menghadapi hal tersebut, sehingga organisasi 
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dapat terus bergerak secara adaptif dan tetap terus mempertahankan perrforma dan 

eksistensi mereka. 

Sumber: Neo dan Chen, 2007:13 

Dynamic Governance pada dasarnya hanya menekankan pada dua komponen utama 

yaitu kapabilitas dinamis (dynamic capabilities) dan budaya organisasi (institutional 

cultures), dimana kedua komponen ini akan mengerakkan sumberdaya manusia dan 

proses mengarah pada perubahan berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada dynamic 

governance (dalam Kasim dkk, 2015: 33) yang didukung oleh 2 komponen pengungkit 

yang mendorong kapabilitas dinamis, yaitu able people dan agile process yang dimana 

menggerakkan proses pola pikir thinking ahead, dan thinking across untuk menghasilkan 

berbagai kebijakan yang adaptif (adaptif policies) yang akan membawa institusi 

mewujudkan dynamic governance. 

Dalam melihat kapabilitas dinamis sebuah institusi, dapat dilihat dari pola pikir 

kapabilitas dinamis yang diterapkan institusi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut,  Neo 

dan Chen (2007) mengatakan bahwa kapabilitas dinamis terdiri atas 3 pola pikir, yaitu 

thinking ahead, thinking again, dan thinking across. 

Thinking Ahead merupakan kemampuan institusi pemerintah untuk 

mengidentifikasi perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di masa depan, 

memahami implikasinya terhadap aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi serta 

menidentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya 

(Neo dan Chen, 2007).  

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Dynamic Governance 
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Thinking Again yaitu kemampuan institusi untuk memanfaatkan data aktual, 

informasi pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja, 

meninjau berbagai turunan kebijakan dan program dari masa lalu untuk dicari jalan 

perbaikan kinerjanya. 

Thinking Across adalah kemampuan organisasi melintasi batas-batas tradisional 

untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga gagasan baru dapat diadopsi dan 

memungkinkan kebijakan dan program baru yang inovatif dicoba dan dilembagakan. 

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua 

elemen dari dynamic governance menurut Boon, dan Geraldine (2007:12-46) adalah 

pertama; budaya organisasi pemerintah meliputi; integrity (integritas), incorruptibility 

(tidak dapat disuap/tidak korupsi), meritocracy (berdasar bakat dan kemampuan/prestasi), 

market (orientasi pasar yang berkeadilan), pragmatism (mudah menyesuaikan/lebih 

berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkutat soal ideology), multi-

racialism  (berbagai etnik dan kepercayaan), termasuk juga dalam budaya adalah: 

aktivitas negara (state activism) , rencana dan tujuan jangka panjang (long term) 

kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat (relevance), pertumbuhan (growth), 

stabilitas (stability), bijaksana (prudence), dan mandiri (self-reliance); kedua, 

kemampuan yang dinamis meliputi thinking ahead (berfikir ke depan), thinking again 

(mengkaji ulang), dan thinking across (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain). 

Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able people dan agile processes (orang yang 

berkemampuan dan dilakukan dengan proses yang baik), serta dipengaruhi oleh future 

uncertainties and external practice (ketidakpastian masa mendatang dan 

praktek/kebiasaaan negara atau organisasi lain. 
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Sumber: Adapted from Neo dan Chen (2007) 

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, salah satu permasalahan besar dalam 

penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan permasalahan 

horizontal yang kompleks, namun tetap harus dalam koordinasi vertikal. Dalam 

perbincangan tersebut, tidak sedikit yang melihat diperlukannya inovasi peran pemerintah 

dalam menyiapkan regulasi koordinasi dalam mengakomodasi solusi-solusi pada 

permasalahan horizontal.  

Dalam penyelenggaraan pembangunan, kondisi tersebut dipandang relevan dengan 

terjadinya pergeseran dari konsep sektoral menjadi multi sektoral (kolaboratif) yang 

secara kuat menekankan pada kerjasama antar organisasi, lembaga dan urusan. 

Sebagaimana Verhoest, et.al (2010) mengungkapkan bahwa “coordination is one of the 

oldest problem facing the public sector”. Pemerintah memiliki banyak lembaga yang 

mengurusi pelayanan yang berbeda-beda. Kegagalan penyelenggaraan pembangunan 

seringkali karena sistem memerintah yang tradisional (hirarchical model) dan gagal 

dalam koordinasi.  

Terkait dengan upaya mencari solusi dari masalah koordinasi dalam 

penyelenggaraan roda pemerintahan serta pelayanan public maka lahirlah pendekatan 

Whole-of-Government (WoG). WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan 

Gambar 3. 2 Kerangka Sistem Good Governance yang Dinamis 
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sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan 

pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya 

WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan 

sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.  

Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon 

terhadap ilusi paradigma New Public Management (NPM) yang banyak menekankan 

aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi 

sektor. Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai 

koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya 

fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG menjelaskan 

bagaimana instansi pelayanan public bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai 

tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. 

Sehingga WoG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan 

memahami koordinasi antar sektor pemerintah maupun non-pemerintah.  

WoG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga 

pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WoG juga dipandang sebagai bentuk 

kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. WoG tidak hanya merupakan 

pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada 

kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Karakteristik pendekatan WoG dapat 

dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, 

dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan.  

Karakteristik utama WoG adalah integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan 

baik secara formal maupun informal dalam satu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi 

yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. WoG menekankan adanya 

penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, disertai proses integrasi institusi, 

proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi tidak hanya berlaku pada 

sektor-sektor tertentu saja yang dipandang relevan. 

3.1.1.5 Networked Governance   

Dalam perkembangannya hari ini, salah satu permasalahan besar dalam 

penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan permasalahan 

horizontal yang kompleks, namun tetap harus dalam koordinasi vertikal. Dalam 

perbincangan tersebut, tidak sedikit yang melihat diperlukannya inovasi peran pemerintah 
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dalam menyiapkan regulasi koordinasi dalam mengakomodasi solusi-solusi pada 

permasalahan horizontal. Terobosan ini tidak dapat hanya dengan menyempurnakan 

kegiatan-kegiatan birokrasi secara sederhana, melainkan diperlukan transformasi peran 

pemerintah sebagai generator penyediaan pelayanan publik dengan memberikan 

kesempatan bagi aktor-aktor kelembagaan lainnya. Tentunya dengan tetap 

mengedepankan nilai kepublikan dalam semua aktivitasnya. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan, kondisi tersebut dipandang relevan dengan 

terjadinya pergeseran dari konsep sektoral menjadi multi sektoral (kolaboratif) yang 

secara kuat menekankan pada kerjasama antar organisasi, lembaga dan urusan. 

Sebagaimana Verhoest, et.al (2010) mengungkapkan bahwa “coordination is one of the 

oldest problem facing the public sector”. Pemerintah memiliki banyak lembaga yang 

mengurusi pelayanan yang berbeda-beda. Kegagalan penyelenggaraan pembangunan 

seringkali karena sistem memerintah yang tradisional (hirarchical model) dan gagal 

dalam koordinasi. Sejalan dengan pendapat Goldsmith and Eggers (2004) bahwa 

lembaga-lembaga pemerintah saat ini dalam penyelenggaraan pelayanan bekerja dalam 

sebuah jaringan multi organisasional, multi pemerintahan, dan multi sektoral yang 

menunjukkan indikasi upaya meningkatkan karakteristik pemerintah modern. 

Dibutuhkan keterpaduan visi, misi, strategi, dan program demi pencapaian target 

pembangunan secara berkesinambungan. Secara konseptual, Goldsmith and Eggers 

(2004) mengemukakan tentang trend saat ini yang bisa menjadi dasar pemikiran bagi 

pentingnya kerja kolaborasi dalam sebuah jaringan aktor adalah: 

a. Kemitraan (third party government): pemerintah menggandeng sektor swasta 

dan organisasi non-profit untuk menyelenggarakan pelayanan dan mendukung 

pewujudan tujuan kebijakan.  

b. Integrasi pelayanan (joined-up government): penekanan pada asimilasi multi 

lembaga pemerintahan untuk bersama-sama menyelenggarakan pelayanan publik 

secara terintegrasi. Misalnya integrasi lintas tingkatan pemerintahan.  

c. Revolusi teknologi organisasi (the digital revolution): kemajuan teknologi 

terkini memberikan dukungan bagi organisasi untuk dapat berkolaborasi dengan 

pihak eksternal secara faktual. Hal ini bisa mereduksi biaya kerjasama trasidional 

seperti biaya perjalanan dinas, pertemuan, dan pertukaran dokumen.  
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d. Tuntutan masyarakat (consumer demand): semakin tinggi dan beragamnya 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Sementara kemampuan 

pemerintah belum mengimbangi perkembangan tuntutan masyarakat tersebut, di 

sisi lain sektor swasta memiliki potensi besar untuk mampu menjawab tantangan 

tersebut. 

Ada beberapa kunci governance sebagai jaringan yaitu: 1) Jaringan Kebijakan, 2) 

Mensyaratkan kohesi dan koalisi, 3) Melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan 4) 

Pengembangan proyek-proyek bersama. Governance networks as (Sorensen dan 

Torfting) adalah a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but 

operationally autonomous actors; who interact through negotiations, which take place 

within a regulative, normative, cognitive, and imaginary framework, that is self-

regulatinf within limits set by external, agencies, and which contributes to the production 

of public purpose. 

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran di atas, maka model jaringan kerja multi 

aktor menjadi pilihan terhandal untuk mengkreasi solusi bagi peningkatan peluang 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Untuk menggambarkan lebih utuh tentang 

keutamaan sistem kerja berbasis jaringan aktor berikut ini perbandingan antara model 

hirarki dan model jaringan aktor. 

 

Tabel 3. 1 Perbandingan Model Jaringan Aktor dan Hirarki 

Model Jaringan Aktor Model Hirarki 

Memiliki fleksibilitas  Mengedepankan stabilitas 

Memungkinkan respon berbeda pada 

klien dan penerima layanan 

Membutuhkan keseragaman, dan aturan 

yang kaku 

Membutuhkan banyak keahlian Hanya ada satu keahlian profesional 

Hasrat tinggi untuk hasil yang jelas Hasil yang ambigu 

Lembaga lain memenuhi kekurangan 

pihak lainnya 

Lembaga membutuhkan pengalaman 

Mitra memiliki kredibilitas masing-

masing 

Lembaga harus berpengalaman dalam 

semua hal yang dikerjakan 

Akses pada banyak jenis pelayanan Pelayanan cenderung seragam 

Pelayanan dilakukan oleh multi level 

pemerintah 

Pelayanan dilakukan oleh tunggal level 

pemerintah 

Multi lembaga untuk fungsi tujuan 

yang sama 

Satu lembaga satu fungsi dan satu tujuan 

Sumber: Modifikasi Governance Model dari Goldsmith dan Eggers (2004: 51) 
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3.1.2 Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi telah menjadi salah satu kebutuhan sekaligus tantangan penting 

bagi kegiatan pemerintahan saat ini. Dalam kehidupan masyarakat kontemporer hampir 

seluruh perubahan sosial akan berimplikasi pada munculnya tuntutan berupa penyesuaian 

(adjusment) dan improvisasi terus-menerus atas kinerja pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyempurnaan terhadap kelemahan 

dalam manajemen publik, as long as  human arangements were imperfect, so 

administrative reform would be in universal demand (Caiden, 1991). Meskipun menjadi 

universal demand, tetapi dapat dipastikan hampir tidak ada rumus baku yang standar 

sebagai peta jalan reformasi birokrasi sehingga   pelaksanaan reformasi birokrasi pun bisa 

tidak sama antar negara oleh karena perbedaan sistem politik masing-masing (Farazmand, 

2002:2). 

  Secara definitif reformasi birokrasi  juga memiliki makna yang cukup luas. 

Reformasi birokrasi dapat diidentifikasi sebagai sarana yang dapat membuat sistem 

administrasi sebagai instrumen yang lebih efektif untuk mendorong perubahan sosial, 

untuk mencapai kesetaraan politik, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi (‘to make 

the administrative system a more effective instrument for social change, a better 

instrument for to bring about political equality, social justice and economic growth’ 

(Samonte, 1970).  Penulis lain memfokuskan reformasi birokrasi sebagai proses, seperti 

Khan (1981), yang melihat reformasi dalam terminologi perubahan untuk memantapkan 

praktek-praktek birokrasi, perilaku dan struktur-struktur organisasi pemerintah. Quah 

(1976) dan Jreisat (1988) menyatukan pandangan tentang reformasi birokrasi sebagai 

hubungan antara proses perubahan  dan penciptaan sistem birokrasi yang lebih efektif dan 

efisien (the processual changes to the production of a more effective an efficient 

bureaucracy). 

   Menurut de Gusman dan Reforma (dalam Turner dan Hulme, 1997), dari sekian 

macam definisi reformasi birokrasi yang ada dapat ditarik beberapa elemen pengertian 

umum; pertama reformasi birokrasi  mengandung makna sebagai perubahan terencana 

yang deliberatif atas birokrasi publik (deliberative planned change to public 

bureaucracy). Kedua, bersinonim dengan makna inovasi (synonymous with innovation). 

Ketiga, terkait improvisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan 
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publik. Keempat, suatu kebutuhan untuk mengakomodir adanya ketidakpastian dan 

perubahan-perubahan yang cepat  (rapid changes) dalam ruang kehidupan organisasi. 

          Kegiatan reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh berbagai sudut 

pandang yang pada intinya karena ada tuntutan dan tujuan yang realistis maupun 

pragmatis. Selain karena tuntutan faktor internal dalam lingkungan birokrasi dan 

kekuasaan, masih banyak faktor lain yang dijadikan pertimbangan sehingga perlu 

melakukan reformasi. Beberapa hal yang menyebabkan tuntutan dilakukan reformasi 

birokrasi seperti dikemukakan oleh Mutahaba (1989); pertama, karena semakin 

kompleksnya aktifitas pemerintahan (the growing complexity of governmental activity). 

Hal ini mendorong perlunya ditemukan cara dan pendekatan-pendekatan baru dalam 

pengelolalaan pemerintahan. Kedua, semakin kuatnya pengaruh manajemen bisnis dan 

industri dalam aktifitas pemerintahan (increasingly used in the management of business 

and industry). Proses adaptasi dan adopsi manajemen bisnis ikut membuka kekurangan 

dan kelemahan aktifitas di sektor publik.  Ketiga, dalam upaya meningkatkan akselerasi 

langkah pembangunan untuk bidang-bidang tertentu yang menjadi tumpuan 

pemerintahan seperti, penataan organisasi pemerintahan dan prosedur, manajemen 

personalia dan training, sistem budgeting, pengendalian finansial, dan kebijakan fiskal.  

Reformasi birokrasi dapat dihubungkan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas pemerintahan. Menurut Tiihonen (2004) kapasitas sering dipahami sebagai 

kemampuan (ability) suatu organisasi untuk bertindak secara efektif  dengan  

berkesinambungan dalam mencapai tujuannya. Kapasitas dan kapabilitas  yang dimaksud 

adalah kemampuan pemerintah dalam hal mengimplementasikan kebijakan sosial, 

menyerap dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Pemahaman ini seperti yang 

pernah dijelaskan oleh Grindle (1996) tentang pembangunan state capacity, yang 

diartikan sebagai upaya negara untuk menata (to set) struktur institusi (administrasi) 

pmerintah yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi, kebijakan makroekonomi dan 

menangani fungsi-fungsi dasar publik.  

Dalam pemahaman tradisional, reformasi birokrasi diidentikan dengan usaha untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Sehingga dalam arti sempit tujuan 

reformasi birokrasi adalah penyempurnaan administrasi, atau dalam istilah Caiden 

mengobati penyakit administrasi, atau proses the eliminiation of the spoil system dan 

sejauh mana dapat terbentuk the institution of a meritorious system (Mutahaba, 1989). 
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Selanjutnya Caiden juga memberi interpretasi yang lebih luas terhadap tujuan reformasi 

birokrasi yang sempit, dengan menyitir pendapat Mosher yang mengidentifikasi adanya 

4 sub tujuan, yaitu melakukan perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program 

pelaksanaan, meningkatkan efektifitas administrasi, meningkatkan kualitas personel 

melakukan antisipasi terhadap kemungkinan  kritik dan keluhan pihak luar. Lee  juga 

mengungkapkan adanya tujuan umum reformasi birokrasi yang secara spesifik masuk 

dalam tiga tujuan dasar yakni meningkatkan keteraturan, meningkatkan atau 

menyempurnakan metode dan meningkatkan kinerja ( Zauhar, 2007).  

Lingkup dan Agenda Reformasi birokrasi (Caiden, 1991:101) 

Reformasi birokrasi diyakini dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam 

meningkatkan kinerja birokrasi, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat, 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta dapat menghindari 

penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan manipulasi. 

Keinginan mewujudkan reformasi birokrasi didasarkan atas persoalan-persoalan riil yang 

sering mengilhami akademisi dan para penyelenggara negara untuk menetapkan lingkup 

dan agenda reformasi. Namun demikian secara umum ada beberapa karekteristik yang 

melekat dalam praktek reformasi birokrasi. Sebagaimana disampaikan oleh Caiden 

(1991), lingkup dan agenda reformasi dapat diarahkan untuk sasaran-sasaran berikut; (1) 

bidang dan kegiatan-kegiatan rutin administrasi negara (scope and activities of 

administrative state).  

Adanya penyempurnaan administrasi publik, seperti kepemimpinan, koordinasi, 

pengawasan,  administrasi kepegawaian, keuangan, sarana/prasarana administrasi, 

kelembagaan, dan sebagainya; (2) Perencanaan nasional, agenda setting dan indikator 

kinerja. Berupa penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

berupa perbaikan proses perumusan kebijakan pembangunan dan pengawasan tata 

pelaksanaannya secara efektif; (3) Organisasi dan struktur teknis pemerintah. Organisasi 

pemerintah sebagai kerangka struktur penyelenggaraan teknis pemerintahan di mana 

pekerjaan dari banyak orang diselenggaraan untuk mewujudkan tujuan bersama. Proses 

pengembangan organisasi pemerintah berorientasi kepada pemecahan persoalan, 

misalnya kurang sempurnanya susunan organisasi, maupun proses kegiatannya dan 

interaksi di dalamnya. Langkah yang dapat dilakukan sebagaimana pendekatan 

perubahan organisasi yaitu melalui kegiatan pengumpulan data persoalan organisasi 
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pemerintahan, seperti survey, action research dan umpan balik dari personil pemerintah 

tentang persepsi, motivasi dan ekspektasi. Kegiatan diagnosa seperti organization 

mirroring, role negotiation, simulasi dan belajar dari studi kasus; (4) Aturan hukum (rule 

of law). Mendorong ketaatan aturan hukum, berarti aparatur pemerintah menjunjung 

tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada kaidah hukum. Aturan hukum ini 

berlaku untuk lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun berlaku terbatas 

lingkungan internal, misalnya aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. 

Penegakan hukum secara nasional dapat dibangun dengan menciptakan sistem 

pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga negara, sehingga 

mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi 

(check and balance system); (5) Pengambilan keputusan publik (public policy making). 

Adanya  pertanggungjawaban dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil 

pemerintah. Adanya akuntabilitas aparatur pemerintah atas setiap kebijakan, program dan 

kegiatannya.  Prinsip pengambilan keputusan publik juga mensyaratkan terbukanya 

peluang yang sama pada masyarakat luas untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang 

mengatur publik; (6) Penetapan program (program execution). Perumus kebijakan perlu 

menyusun alternatif program yang akan ditetapkan. Kegiatan ini  mencakup aktifitas 

mencari, mengidentifikasi, mendefinisikan, menilai dan memilih dari sejumlah alternatif 

pemecahan masalah dari pelbagai alternatif yang dapat ditemukan; (7) Anggaran publik 

dan administrasi keuangan. Anggaran publik tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus 

didukung oleh catatan penggunaan dan administratif keuangan, seperti keputusan yang 

berkaitan dengan perolehaan anggaran atau aset baru, dan keputusan yang berkaitan 

dengan efisiensi penggunaan anggaran yang ada; (8) Public employment. Pemecahan 

masalah pengangguran sebagai fenomena makroekonomi yang menjadi titik perhatian 

kebijakan publik. Misalnya perluasan kapasitas pendidikan, semestinya linier dengan 

meningkatnya daya serap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung di sektor industri. 

Di sisi  lain pemeraaan akses terhadap sumber-daya dan pemerataan kesempatan berusaha  

dapat menjadi stimulasi efektif bagi tumbuhnya lapisan wirausaha; (9) Regulasi publik 

(public regulation). Perlunya iklim keterbukaan untuk mendorong akselerasi lebih cepat 

menuju demokatisasi. Misalnya deregulasi politik, yang merevisi kebijkan massa 

mengambang (floating mass policy) khususnya di daerah dapat membangun daya saing 

(10) Kapital publik (Public capital). Misalnya repositioning peran pemerintah dalam 
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pembangunan ekonomi dilakukan melalui suatu proses penguatan modal publik yang 

berorientasi pada dinamika sumber-sumber daya publik yang berlangsung secara alamiah 

serta meningkatnya daya kreasi ekonomi masyarakat; (11) Pelayanan umum (general 

service). Ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berdasarkan 

pertimbangan ekonomis, efsisiensi, efektifitas dan persamaan pelayanan (Salim & 

Woodward,1992). Pelayanan umum yang baik juga dapat dilihat dari indikator yang 

bersifat fisik, seperti tersedianya gedung sekolah, akses transportasi yang memadai, listrik 

dan air yang ketersediaannya mencukupi, ruang publik, sarana olah raga, tempat ibadah, 

sistem sanitasi, alat pemadam kebakaran, sistem komunikasi dan sebagainya; (12) 

Perusahaan publik (public enterprise). Kualitas peran pemerintah dalam perekonomian 

dapat dilihat dari aktifitas dan kinerja perusahaan-perusahaan negara. Dari sini kemudian 

memunculkan beberapa pendekatan reformasi birokrasi perusahaan publik seperti 

privatisasi, restrukturisasi, divestasi, revitalisasi dan sebagainya; (13) Praktek-praktek 

manajemen publik (public management practice). 

Lingkup reformasi birokrasi berikutnya menurut Caiden adalah  Partisipasi publik.  

Adanya komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun demikian, perlu disadari bahwa jenjang 

partisipasi kadarnya dapat berbeda-beda.  

Sasaran reformasi berikutnya adalah melembagakan reformasi birokrasi 

(institutionalization of administrative reform). Pelembagaan reformasi birokrasi 

merupakan langkah nyata untuk melaksanakan reformasi yang bertujuan:  

a. Mendorong efektifitas penyelenggaraan reformasi birokrasi yang didasarkan atas 

transparansi, demokratis, akuntabel, supremasi hukum, dan berkelanjutan. 

b. Agar dapat melaksanakan program reformasi birokrasi secara efektif, menciptakan 

fungsi pengawasan secara internal maupun non-struktural. Adanya tugas dan 

wewenang yang jelas bagi pelaksananya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.  

c.  Adanya prinsip dasar dan pedoman umum reformasi birokrasi yang memuat aturan 

dasar dan prosedur pokok pelaksanaan berupa standar minimal bagi semua lembaga 

pemerintah dan penyelenggara negara. Berdasarkan prinsip dasar dan pedoman 

umum tersebut, masing-masing lembaga pemerintah diharapkan menyusun manual 

yang lebih operasional dan diinternalisasikan pada setiap jajaran pemerintah. 
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Alasan Penyebab Kegagalan Reformasi birokrasi  (Caiden, 1991) 

Di samping keberhasilannya, kegagalan reformasi birokrasi merupakan realitas 

yang dapat ditemui di level pemerintahan manapun di dunia. Tidak ada formula baku 

yang dapat menterjemahkan dan menjadi solusi atas semua persoalan yang muncul dari 

proses pelaksanaannya. Dilema selalu ada dalam domain publik karena memang hal itu 

selalu melekat secara alamiah di dalamnya. Reformasi birokrasi berada dalam domain 

publik yang menyediakan arena dimana semua klaim dari manapun datangnya didengar. 

Berdasarkan hasil survey atas usaha-usaha reformasi birokrasi di negara-negara Afrika 

seperti Kenya, Zambia, Tanzania, tercatat bahwa meskipun negara-negara tersebut 

memiliki niatan yang cukup kuat dan berupaya sungguh-sungguh mewujudkan perbaikan 

sistem administrasinya, hasilnya masih belum dikatakan maksimal seperti harapan para 

pendukung reformasi. Sebagaimana dikatakan Muntahaba (1989), “That Africa’s 

experience with reforming its public administration machinery has not been as successful 

as its supporters might have wished is an aknowledged fact”. Belum banyak ditemukan 

konsensus yang menjelaskan kenapa reformasi birokrasi tersebut tidak berhasil maksimal. 

Kritikus melihat dari sisi substansi tindakan reformasi  (the substantive reform measures) 

dan bentuk adopsi cara reformasi Barat yang dianggap tidak pas (inappropriate) untuk 

mengatasi masalah-masalah di Afrika. Sedangkan apabila secara substansial yang 

diadopsi tepat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak efektif karena strategi-strategi dan 

metodologi yang digunakan tidak sesuai dan tidak dapat secara efektif mampui 

mewujudkan tujuan reformasi birokrasi.  

Ketidaksuksesan reformasi birokrasi menurut Caiden (1991) setidaknya 

dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain; 

1. A Bad Start:  Titik awal yang buruk. Pembuatan keputusan untuk melakukan 

reformasi birokrasi tidak didasarkan atas rasionalitas serta informasi yang 

komprehensif. Pengembangan sistem administrasi pemerintah juga perlu 

mempertimbangkan momentum yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersediaan sumberdaya yang menjadi basis pelaksanaannya.  

2. Imitation not Innovation:  Hanya imitasi, bukan inovasi. Kebijakan untuk 

memperbaiki kinerja administrasi pemerintah merupakan kegiatan kreatif dan 

inovatif, bukan sekedar ketertarikan atau ingin meniru kesuksesan tempat lain. 
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Reformasi birokrasi dipilih sebagai kegiatan perbaikan mendasar sesuai kondisi 

riil yang menjadi ciri masing-masing pihak. 

3. Incorrect Diagnosis. Diagnosa yang tidak tepat. Titik awal dalam tahapan 

pengembangan kapasitas administrasi adalah kegiatan identifikasi kondisi 

exsisting dari persoalan yang dihadapi oleh sistem yang akan dirubah. Banyak 

pendekatan, teknik dan model yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

melakukan diagnosa. Semua tergantung kepada kemauan dan kemampuan dari 

administrator, orientasi, latihan dan keahlian dari si agen pembaharu atau kualitas 

konsultan yang membantu memecahkan persoalan. 

4. Hidden Agendas. Agenda-agenda tersembunyi. Proses pengambilan keputusan 

perlu dilakukan secara bersama dan terbuka. Agenda tersembunyi dapat 

membelokkan arah reformasi yang seringkali tidak mempertimbangkan adanya 

prinsip-prinsip yang bersifat formal dan rasional. 

5. Indecisive Approach. Pendekatan yang tidak jelas. Perumusan kebijakan 

pemerintah akan lebih mudah dipelajari dan dievaluasi apabila menggunakan 

suatu pendekatan atau model yang jelas. Ketidakjelasn model dapat menghambat 

pemahaman atas kehidupan politik, administrasi, proses kebijkan dan sebagainya. 

Beberapa macam model pendekatan pemilihan kebijakan pernah dikemukakan 

oleh  Dror (dalam Islamy,2004), antara lain; (a) pure rationality model, yang 

memusatkan perhatian pada pengembangan pola pembuatan keputusan yang ideal 

secara universal, (b) economical rationality model, pendekatan yang lebih 

menekankan pada pilihan paling ekonomis dan paling efisien, (c) Sequential-

decision model, pendekatan ekperimentasi untuk menentukan pelbagai macam 

alternatif pilihan bagi jenis perubahan apa yang dianggap paling tepat, (d) 

incremental model, pendekatan ini berasal dari teori “muddling through” oleh 

Charles E. Lindblom. Menurut pendekatan ini perubahan dapat bermula dari 

perbaikan yang sedikit dari kebijakan yang ada sebelumnya. Dengan mempelajari 

kebijakan yang dilakukan sebelumnya maka dibuat pedoman untuk perubahan 

berikutnya, (e) satisfying model. Pendekatan dipusatkan pada proses pemilihan 

alternatif kebijakan pertama yang paling memuaskan dengan tanpa susah payah 

menilai alternatif-alternatif lain, (f) extra-rational model,  pendekatan ini 

didasarkan atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional untuk 
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menciptakan metode pembuatan kebijakan yang paling optimal, (g) optimal 

model.  Merupakan pendekatan integratif yang memusatkan perhatian pada 

identifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis, masalah-masalahnya dengan 

memperhatikan sumberdaya, alternatif program dan evaluasi atas alternatif-

alternatif terbaik.  

6. Faulty Planning. Cacat perencanaan. Perencanaan dapat menentukan langkah-

langkah kunci, praktis, dan realitis yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

program. Perencanaan yang tidak jelas dapat mengaburkan perhitungan atas 

kemampuan dan kelemahan dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi.     

7. Narrow Vision. Visi yang sempit. Seringkali reformasi birokrasi dimaknai sebagai 

usaha sebatas memecahkan masalah. Lebih dari itu reformasi administrasi adalah 

mengenai cara berpikir visioner untuk memperbaiki kualitas pemerintahan di 

masa depan yang terbuka terhadap tantangan dan perubahan.  

8. Inability to Command Resources and Internal Support. Ketidakmampuan 

menggerakkan sumberdaya dan dukungan internal. Dapat berupa kurangnya 

antusiasme masyarakat maupun aparat pemerintah untuk melakukan kerja sama 

institusional. Misalnya, pemerintah lebih senang bekerja sama dengan LSM yang 

pro-pemerintah, tiadanya leader yang berkemampuan manajerial dan bekerja 

sendiri-sendiri. Situasi ini dapat menimbulkan iklim kurang sehat bagi 

terbentuknya team-work yang solid dalam mengimplementasikan program. 

9. Absence Feedback. Tidak ada umpan balik. Reformasi birokrasi tidak membuka 

lebar terjadinya umpan balik selama proses reformasi berlangsung. Evaluasi dan 

analisis empiris terhadap program-program terus-menerus diperlukan, dengan 

menambah, mengurangi, memodifikasi untuk dasar pembuatan keputusan-

keputusan baru.  

10. Little Monitoring (pengawasan yang kurang). Kegagalan reformasi birokrasi 

dapat disebabkan karena lemahnya pemantauan atas pelaksanaanya. Monitoring 

sangat diperlukan karena dapat membantu organisasi mencapai tujuannya secara 

sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas risiko 

administratif, pengendalian dan proses governance.  

Dalam pendekatan ekonomi monitoring dapat diperluas maknanya sebagai proses 

pengendalian manajemen berupa audit internal. Menurut Sawyer et al. (2003) 
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audit sebagai proses yang sistematis secara obyektif untuk memperoleh dan 

mengevaluasi asersi tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis. Penilaian ini 

dilakukan untuk meyakinkan derajad kesesuaian antara asersi tindakan dengan 

kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikannya dengan 

pihak yang berkepentingan. 

11. Evaluation ignored. Evaluasi terabaikan. Reformasi birokrasi dapat tidak 

mencapai tujuannya karena proses evaluasi yang lemah.  Evaluasi merupakan 

pengawasan rasional yang dinamis atas implementasi program. Evaluasi 

bertujuan untuk mendorong terjadinya: (a) efektivitas dan efisiensi operasi; (b) 

keandalan atas informasi anggaran; (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. Evaluasi sangat penting bagi upaya pengendalian secara preventif, 

detektif dan korektif atas pelaksanaan reformasi birokrasi.  

12. Goal displacement. Tujuan yang bergeser. Adanya pergeseran tujuan yang 

disadari maupun tidak. Hal ini antara lain disebabkan adanya penerapan dan 

pemahaman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara kaku menyebabkan 

pelaksana administrasi di tingkat bawah kurang mampu menerjemahkan maksud 

dan tujuan dari perubahan yang diinginkan serta kurang dapat berinisiatip 

mengambil keputusan. Adanya pergantian kepemimpinan yang membawa ego 

dan misi masing-masing, cenderung tidak terjadi sinergi bahkan bertolak belakang 

dengan rintisan perubahan administrasi yang telah dilakukan kepemimpinan 

terdahulu. 

Faktor politik juga harus dilihat sebagai alasan penyebab kegagalan reformasi 

birokrasi. Pengaruh politik bukan berarti tiadanya political will aktor pemerintah, karena 

tidak selamanya politisi negara berkembang menghambat program reformasi.  Kegagalan 

reformasi birokrasi bisa jadi disebabkan realitas rendahnya stabilitas politik. Dalam hal 

ini jelas bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi maupun reorganisasi pemerintah tidak 

akan kebal dari pengaruh lingkungan di mana reformasi itu dilaksanakan. Seperti 

dikatakan Caiden (dalam Zauhar, 2007) bahwa reformasi birokrasi bisa menjadi variabel 

tergantung. Sementara Cohen mengenalkan pendekatan dinamika kelompok, lebih 

bersifat optimis tentang kemungkinan mengatasi hambatan reformasi birokrasi dari 

pengaruh kultural. 
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Menyikapi kegagalan reformasi birokrasi, Chaiden (1994) menawarkan formula 

sebagai berikut: 

(a) Political support is imperative and to embark on reform without it is foolhardly, 

(b) Reformers should know beforehand whether their reforms are feasible and 

economical, 

(c) They should not leave out people who know most how the reforms could be 

implemented 

(d) A good beginning is essential and requires thorouh homework where possible, 

and appearance of independence and commitment, open-mindedness, and model 

decorum 

(e) Innovativeness means tailoring reforms to specific conditions and avoiding 

needless repetition and abstract prescriptions 

(f) Diagnosis should be correct and focused on attainable objective, facilitating 

structures and suitable performance 

(g) Hidden intentions should be avoided lest exposure doom reform 

(h) Reformers have to be decisive and maintain the upper hand 

(i) Reformers have to plan carefully and replan as circumtances change 

(j) Reformers should be bold and imaginative 

(k) Reformers have to muster sufficient resources to realize reforms 

(l) Reforms should be monitored at all times 

(m) Reforms should be evaluated by the reformers, the reformed and the public at 

large 

(n) Goal displacement should be avoided.  

Di samping resiko ketidakberhasilan, dalam reformasi birokrasi akan menemui 

banyak tantangan antara lain: 

• Kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang buruknya kinerja administrasi 

atau bagaimana harus memperbaikinya;  

• Mendapatkan tantangan dari birokrat yang telah mapan;  

• Saran, rencana, program reformasi Sering terlalu umum dan sulit diterapkan;  

• Mereka yang bertanggungjawab terhadap perubahan tidak terlalu memahami apa 

yang sedang terjadi atau apa yang harus dikerjakan;  

• Pengalaman kegagalan menyebabkan takut untuk berbuat.  
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Pandangan lain menyatakan bahwa kelemahan dan tantangan utama usaha 

reformasi birokrasi adalah penggunaan asumsi reformasi sebagai hal yang bersifat 

universal.  Sehingga yang terjadi adalah just imitation not innovation seperti dikatakan 

Caiden, tanpa dibarengi dengan ujucoba keberlakuannya. Sebaliknya dalam situasi 

empiris, kebanyakan usaha reformasi birokrasi masih berkutat pada aspek instrumental 

saja, walaupun sadar ataupun tidak akan selalu dipengaruhi nilai-nilai subjektif para 

pelakunya. Faktor lainnya berupa lingkungan sosial yang kondusif serta tingkat 

pendidikan masyarakat, juga besar artinya bagi tercapainya tujuan reformasi birokrasi. 

 

3.1.3 Arsitektur Jaringan Kerja 

Dalam perkembangannya, salah satu permasalahan besar dalam penyelenggaraan 

pembangunan adalah pengelolaan permasalahan horizontal yang kompleks, namun tetap 

harus dalam koordinasi vertikal. Dalam perbincangan tersebut, tidak sedikit yang melihat 

diperlukannya inovasi peran pemerintah dalam menyiapkan regulasi koordinasi dalam 

mengakomodasi solusi-solusi pada permasalahan horizontal. Terobosan ini tidak dapat 

hanya dengan menyempurnakan kegiatan-kegiatan birokrasi secara sederhana, melainkan 

diperlukan transformasi peran pemerintah sebagai generator penyediaan pelayanan publik 

dengan memberikan kesempatan bagi aktor-aktor kelembagaan lainnya. Tentunya dengan 

tetap mengedepankan nilai kepublikan dalam semua aktivitasnya. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan, kondisi tersebut dipandang relevan dengan 

terjadinya pergeseran dari konsep sektoral menjadi multi sektoral (kolaboratif) yang 

secara kuat menekankan pada kerjasama antar organisasi, lembaga dan urusan. 

Sebagaimana Verhoest, et.al (2010) mengungkapkan bahwa “coordination is one of the 

oldest problem facing the public sector”. Pemerintah memiliki banyak lembaga yang 

mengurusi pelayanan yang berbeda-beda. Kegagalan penyelenggaraan pembangunan 

seringkali karena sistem memerintah yang tradisional (hirarchical model) dan gagal 

dalam koordinasi. Sejalan dengan pendapat Goldsmith and Eggers (2004) bahwa 

lembaga-lembaga pemerintah saat ini dalam penyelenggaraan pelayanan bekerja dalam 

sebuah jaringan multi organisasional, multi pemerintahan, dan multi sektoral yang 

menunjukkan indikasi upaya meningkatkan karakteristik pemerintah modern. Hal inilah 

yang secara esensial dipopulerkan dengan istilah network governance.  
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Berdasarkan beberapa dasar pemikiran Goldsmith and Eggers (2004), maka model 

jaringan kerja multi aktor menjadi pilihan terhandal untuk mengkreasi solusi bagi 

peningkatan peluang keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Jaringan Sektor Publik 

disusun sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Transformasional yang dimulai pada 

tahun 2005. The Public Services Network (PSN) adalah jaringan kinerja tinggi pemerintah 

Inggris, yang membantu organisasi sektor publik bekerja sama, mengurangi duplikasi dan 

berbagi sumber daya. Ini menyatukan penyediaan infrastruktur jaringan di seluruh sektor 

publik Inggris menjadi "jaringan jaringan" yang saling berhubungan untuk meningkatkan 

efisiensi dan mengurangi pengeluaran publik secara keseluruhan. 

Dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan birokrasi 

sebagai sebuah jaringan, Considine (1996) mengatakan bahwa diperlukan instrumen yang 

mampu menjadi steering mechanism, yaitu nilai-nilai yang dibuat sebagai landasan dan 

strategy forming. Hal tersebut sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol nilai yang 

dipahami masing-masing aktor kelembagaan yang ada dalam jaringan kerja. Kemudian 

ada proses learning yaitu para aktor mempelajari nilai-nilai aktor lain serta memberikan 

kesempatan nilai-nilai lain berkembang (enabling). Instrumen tersebut ditujukan 

memudahkan pewujudan situasi atau tujuan yang diinginkan (COBA, 1976) dalam Peters 

dan Nispen, 1998). Dalam bahasa teknis pembangunan, hal ini diistilahkan dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan dengan indikator-indikator tertentu. 

Dalam konteks pembangunan nasional yang heterogen dan kompleks, baik dalam 

jenis urusan maupun aktor yang bertanggungjawab dalam pelaksaaannya, model jaringan 

kerja menjadi model yang cocok untuk diterapkan dalam pelaksanaan program 

pembangunan yang menyatukan banyak lembaga atau organisasi, baik kementerian 

maupun lembaga negara. Bahkan, multi aktor ini tidak hanya pada tataran nasional namun 

juga aktor di ranah daerah. Penyatuan visi, misi, dan program kerja dari berbagai lembaga 

yang terkait akan mempermudah pencapaian target dan ketepatan sasaran program. 

Berdasarkan model jaringan kerja pembangungan, terdapat beberapa keuntungan yang 

bisa diperoleh apabila pengelolaan suatu program dikerjakan secara kolaboratif. 

Keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh adalah: 

a) Meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Lintas lembaga atau organisasi dapat 

saling mengetahui program masing-masing sehingga mencegah terjadinya program 

ganda dengan tujuan dan sasaran yang sama. 
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b) Memiliki fleksibilitas yang tinggi. Melalui penyatuan program-program yang 

memiliki sasaran yang sama, maka dapat mendorong masing-masing pengelola 

program tersebut memahami batasan dan potensi masing-masing sehingga mampu 

mendorong fleksibilitas masing-masing. 

c) Spesialisasi program. Masing-masing lembaga lebih fokus pada kehususannya. 

Mencegah terjadninya tumpang tindih tugas dan urusan. Mendorong 

pengembangan spesialisasi keahlian masing-masing. 

d) Lebih banyak alternatif pilihan. Kerja kolaboratif memungkinkan lebih banyak 

program yang dapat direncanakan dan dilaksanakan. 

e) Ruang inovasi. Berhubung banyak lembaga yang terlibat dalam program dengan 

sasaran dan tujuan yang sama, semua program dipadukan sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih program. Untuk itu setiap lembaga menjadi inovatif dalam 

menyusun program kerjanya. 

Kemudian, yang menjadi karakteristik dari model jaringan kerja aktor adalah 

adanya beberapa aktivitas kunci yang menggambarkan adanya integrasi kerja dari 

berbagai aktor. Adapun aktivitas kunci tersebut adalah: a) Mengedepankan koordinasi 

kegiatan; b) Sinkronisasi tindakan atau solusi; c) Mengembangkan sudut pandang klien; 

d) Berbagi pengetahuan; e) Pengukuran kinerja, dan f) Mengatasi perbedaan-perbedaan 

kultural. Indikasi utama dalam model jaringan aktor adalah adanya kerja koordinasi. 

Semua aktor berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Koordinasi 

dilakukan untuk terjadinya sinkronisasi program-program kegiatan masing-masing aktor. 

Terjadinya integrasi program ini akan menyatukan sudut pandang semua aktor dalam 

memahami, dan meyakini strategi tindakan yang akan dilakukan. Hall et al. (1976 :459) 

sebagaimana dikutip oleh Verhoest et al. (2010: 15) menegaskan bahwa koordinasi adalah 

proses organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas mereka menjadi bagian dari 

organisasi lainnya. Koordinasi dan integrasi program-program pembangunan 

memungkinkan adanya transformasi pengetahuan dari masing-masing aktor, sehingga 

dapat terhindari adanya kekurangan informasi, acuan data, dan metodologi yang tepat 

untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada. Hal ini dijelskan oleh Lindblom (1965) 

yang dikutip oleh Verhoest et al. (2010) bahwa koordinasi merupakan penyesuaian 

bersama diantara aktor-aktor atau interaksi deliberatif dalam rangka menghasilkan 

partisipasi positif dan menghindari konsekuensi negatif. Program kerja yang 
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terkoordinasi secara baik akan memudahkan dalam pengukuran kinerjanya, dapat 

menekan adanya tumpang tindih kegiatan, penyusunan bersama indikator pengukuran 

kinerja, efisiensi dan efentivitas program. Kerja kolaboratif juga memberikan keuntungan 

adanya penyatuan rasa yang terwujud dalam karsa bersama, keseragaman kultur 

organisasi dalam mewujudkan cita-cita besar yang menjadi tanggungjawab bersama. 

Jaringan kerja dapat dipahami sebagai proses dan strategi dan juga sebagai 

instrumen pemerintahan untuk mengelola program di sektor publik. Koordiasi 

intergovernmental sebagai instrumen dan mekanisme yang bertujuan untuk 

meningkatkan peran atau mendorong organisasi supaya aktif dalam penyelenggaraan 

sektor publik. Mekanisme ini bertujuan untuk menguatkan koherensi, mengeleminasi 

kontradiksi, berlebihan/ tumpang tindih dalam kebijakan, pelaksanaan dan 

pengelolaannya (Metcalfe 1994; Peters 1998; Alexander 1995; Thompson 1967) yang 

dilansir oleh Verhoest et al. (2010: 16). Berikut tingkatan koordinasi sebagaimana yang 

di jelaskan oleh Metcalfe (1994). 

Tabel 3. 2 Tingkatan Koordinasi dalam Jaringan Kerja 

Level Characteristics 

9 Government strategy 

8 Establishing central priorities 

7 Setting limits on ministerial action or actions of organizations 

6 Arbitration of policy differences 

5 Search for agreement among ministers/organizations 

4 Avoiding divergences among ministers/organizations  

3 Consultation with other ministers/organizations (feedback) 

2 Communication with other ministers/organizations (information exchange) 

1 Independent decision-making by ministers/organizations 

Sumber: Metcalfe (1994) dalam Verhoest et al. (2010) 

Jaringan kerja pemerintahan sebenarnya tidak hanya intergovernmental tetapi juga 

harus dilakukan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Jaringan kerja 

yang dibentuk tergantung pada kebutuhan atas masing-masing kasus. Terkait dengan 

strategi nasional pembangunan daerah tertinggal tentunya jaringan kerja 

intergovernmental, kolaborasi dan integrasi antar kementerian/ lembaga negara yang 

memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembangunan daerah tertinggal. Terkait 

dengan tipe jaringan kerja ini, Goldsmith dan Eggers (2004) dalam bukunya “governing 

by network” dapat digambarkan pada Gambar 3.3. 
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Sumber: Goldsmith dan Eggers (2004) 

Implementasi dari model jaringan kerja membutuhkan tekad dari pengelola 

program (kementerian/lembaga negara) melalui metodologi yang lengkap dan 

memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun jaringan 

pemerintahan berikut yang harus dihindari. Berikut gambaran tahapan pembangunan 

kapasitas untuk jaringan pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Goldsmith dan Eggers (2004) 

Pembangunan network dimulai dari tahap mendesain jaringan tersebut yang fokus 

pada pendekatan dan metode yang akan digunakan untuk memadukan berbagai aktor. 

Tahap awal ini terkait dengan penyatuan visi-misi, dan tujuan masing-masing aktor. 

Kemudian melakukan elaborasi atas fungsi-fungsi setiap kementerian/ lembaga negara 

sehingga diperoleh wadah yang tepat bagi program-program yang direncanakan dan 

dilaksanakan oleh masing-masing aktor. Tahap kedua adalah proses integrasi jaringan 

kerja. Jaringan kerja diaplikasikan dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya, tahap 
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ketiga adalah tahap untuk melihat hasil dari kolaborasi kerja yang telah dilaksanakan. 

Tahapan-tahapan tersebut diselaraskan dengan proses pembangunan kapasitas dari 

jaringan yang terbentuk. Hal ini terkait dengan sistem koordinasi, komunikasi, 

kewenangan, dan sistem kelembagaannya.  

Dewasa ini, seiring meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas 

pelayanan publik yang cepat dan tepat, maka setiap lembaga negara harus memiliki 

orientasi kerja sebisa mungkin dekat dengan masyarakat. Sehingga, pelayanan publik 

yang dikelolanya bisa secara efektif dan efisien sampai kepada kelompok sasaran. Berikut 

ini bentuk dari kolaborasi lembaga pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Deloitte Development LLC. (2005) 

Permasalahan yang sering timbul dalam membangun jaringan aktor dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti tiadanya kepaduan data yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan, lemahnya penyatuan persepsi atas tujuan yang ingin dicapai atau 

diwujudkan, buruknya standar pengukuran yang digunakan, kekurangan kapasitas, 

hubungan yang tidak stabil, permasalahan koordinasi, komunikasi yang lemah, dan 

kelalaian konsistensi (inkonsistensi). Faktor-faktor tersebut dapat kita gambarkan 

sebagaimana Gambar 3. 7. 
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Gambar 3. 6 Faktor-faktor Permasalahan Jaringan Aktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Deloitte Development LLC. (2005) 

Hal lain yang perlu menjadi perhatian intensif adalah berkaitan dengan interaksi 

kelembagaan atau bisa disebut intergovernmental relation, yang secara faktual masih 

menjadi permasalahan dan isu empirik kelembagaan birokrasi itu sendiri. Interaksi 

kelembagaan mengarah pada kebutuhan koordinasi atas kegiatan-kegiatan pemerintahan 

yang ditujukan ke arah pencapaian tujuan. Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu 

pengaturan yang tertib dari gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan, yang 

dibangun setidaknya dari tiga macam keadaan saling bergantung, yaitu: (1) Keadaan 

saling bergantung yang disatukan (pooled interdependence); (2) Keadaan saling 

bergantung berurutan (sequential interdependence); (3) Keadaan saling bergantung 

timbal balik (reciprocal interdependence). 

Dalam pendekatan yang mengarah pada dynamic governance setidaknya terdapat 

tiga (3) tipe yang dituntut dalam interaksi kelembagaan, yakni Hierarchy-Type 

Mechanism (HTM), Market-Type Mechanism (MTM), dan Network-Type Mechanism 

(NTM). Dalam mekanisme koordinasi hirarkis, pola interaksi utama adalah kewenangan 

formal yang diterjemahkan dalam instruksi-instruksi administratif. Mekanisme ini juga 

ditandai dengan keberadaan aturan dan rencana pada satu sisi, dan kewenangan serta 

dominasi pada sisi yang lain sebagai sistem kontrol dasar. Penggunaan mekanisme 

hierarki ini memiliki dua (2) aspek pengawasan, yakni kontrol hirarki birokratis dan 

kontrol hirarki politis. Kontrol birokratis berbasis pada asumsi bahwa organisasi publik 

dikontrol dengan aturan-aturan dan kewenangan internal. Sedangkan kontrol politis 

menunjukkan bahwa birokrasi dan perilakunya diawasi, dikendalikan, dikontrol oleh 

pemimpin politik.  Perhatian utama secara umum dalam tipe mekanisme ini adalah 
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kewenangan dan kekuasaan digunakan untuk membuat koordinasi di antara organisasi 

dan program-program.  

 

Gambar 3. 7 Central Government dalam Mekanisme Tipe Pasar (MTM) 

Mekanisme tipe pasar (MTM) didasarkan pada kompetisi, negosiasi, dan transaksi 

antar aktor. Koordinasi aktivitas antar aktor disatukan melalui mekanisme harga, insentif, 

dan “self interest“ yang bahkan memungkinkan munculnya “invisible hand“. Mekanisme 

koordinasi melalui MTM berlangsung optimal ketika terdapat jumlah yang cukup terkait 

“purchasers“ dan “providers“, ketika providers dapat masuk terlibat dan keluar pasar 

tanpa mengeluarkan biaya tinggi, dan ketika tercipta transparansi sepenuhnya sebagai 

informasi tentang biaya dan kualitas layanan. MTM setidaknya memiliki dua bentuk yang 

paling jamak, yakni quasi-market dan insentif-insentif ekonomi, yang sekaligus menjadi 

instrumen untuk MTM. Quasi market digunakan untuk membawa dan mempertemukan 

purchasers dan providers secara bersama melalui kontrak dengan perhatian utama pada 

pencapaian biaya dan alokasi sumber daya yang paling efisien. Hal yang perlu dilakukan 

pemerintah adalah : 1) membangun hubungan yang jelas antara pelayanan organisasi 

publik dengan biaya yang merefleksikan value of the service on the market; 2) membuka 

kesempatan yang luas untuk terjadinya kompetisi antara organisasi penyedia dan 

kebebasan pilihan dari pengguna layanan. 
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Gambar 3. 8 Central Govement dalam Mekanisme Jaringan (NTM) 

 
Gambar 3. 9 Central Government dalam Mekanisme Network 

Selanjutnya, koordinasi melalui mekanisme jaringan (NTM) menunjukkan bahwa 

koordinasi merupakan bentuk kerjasama atau kooperasi antar aktor-aktor yang memiliki 

hubungan interorganisasional yang diatur dengan “mutual interdependencies, trust, and  

responsibilities dari setiap aktor. 
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2020-2024, baik antar pemerintah maupun aktor non pemerintah dalam konteks reformasi 

kapasitas kinerja birokrasi. 

Karakteristik dari model arsitektur jaringan kerja adalah adanya beberapa aktivitas 

kunci yang menggambarkan adanya integrasi kerja dari berbagai aktor.  Aktivitas kunci 

dimaksud adalah: a) Mengedepankan koordinasi kegiatan; b) Sinkronisasi tindakan atau 

solusi; c) tidak berbasis hanya satu sudut pandang klien; d) Berbagi pengetahuan; e) 

Pengukuran kinerja, dan;f) Mengatasi perbedaan-perbedaan kultural.  Indikasi utama 

dalam model jaringan aktor adalah adanya kerja koordinasi. Koordinasi dilakukan untuk 

terjadinya sinkronisasi program-program kegiatan masing-masing aktor. Terjadinya 

integrasi program ini akan menyatukan sudut pandang semua aktor dalam memahami, 

dan meyakini strategi tindakan yang akan dilakukan. Koordinasi dan integrasi program-

program pembangunan memungkinkan adanya transformasi pengetahuan dari masing-

masing aktor, sehingga dapat terhindari adanya kekurangan informasi, acuan data, dan 

metodologi yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kaitan 

ini koordinasi merupakan mekanisme penyesuaian bersama diantara aktor-aktor atau 

interaksi deliberatif dalam rangka menghasilkan partisipasi positif dan menghindari 

konsekuensi negatif. Selanjutnya, program kerja yang terkoordinasi secara baik akan 

memudahkan dalam pengukuran kinerjanya, dapat menekan adanya tumpang tindih 

kegiatan, penyusunan bersama indikator pengukuran kinerja, efisiensi dan efentivitas 

program. Jaringan kerja pemerintahan tidak hanya inter-governmental tetapi juga  

dilakukan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Terkait dengan 

strategi nasional pembangunan aparatur negara, tentunya jaringan kerja inter-

governmental, kolaborasi dan integrasi antar kementerian/lembaga negara. 

3.1.4 Tata Kelola Sumber Daya Aparatur: (Human Capital Management) 

A. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Development 

Management) 

Manajemen pengembangan sumber daya manusia mengidentifikasi, memelihara 

dan menggunakan kemampuan pegawai yang bekerja untuk organisasi/perusahaan. 

Mereka ada untuk menciptakan iklim yang cocok bagi orang-orang mereka untuk 

membantu mereka dan organisasi untuk berkembang. Ini menciptakan struktur untuk 

membantu pegawai/pegawai organisasi dalam mengembangkan kemampuan organisasi 

dan pribadi, pengetahuan dan keterampilan mereka. 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

44 

  

Departemen SDM organisasi yang berorientasi pada pertumbuhan menciptakan 

peluang bagi pegawai untuk mengetahui dan mengembangkan keterampilan mereka 

melalui pelatihan pegawai, program pengembangan karir pegawai, mengelola kinerja 

mereka, pemantauan pelatihan, perencanaan keberhasilan, pengembangan, 

mengidentifikasi pegawai kunci, memberikan biaya kuliah untuk bantuan dan 

pengembangan organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia berfokus pada penciptaan budaya kerja yang 

sangat berguna dengan mengembangkan tenaga kerja yang sangat efisien sehingga 

organisasi dan pegawai memperoleh tujuan karir mereka untuk melayani pelanggan 

mereka dengan lebih baik. 

 

B. Mengapa manajemen pengembangan sumber daya manusia itu penting? 

Setiap organisasi tumbuh karena stafnya yang sangat efisien dan kinerja mereka 

yang bagus. Kinerja setiap staf organisasi akan membantu dalam pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi yang dinamis. Oleh karena itu agar dapat bekerja dengan baik, 

organisasi perlu menjaga moral dan motif pegawainya tetap tinggi dan kuat. Untuk moral 

dan motif yang tinggi, pegawai perlu menjalani program pelatihan dan pelatihan reguler 

yang diselenggarakan oleh organisasi, bersama dengan pelatihan dan pelatihan yang 

dibutuhkan organisasi untuk terus memantau kinerja dan perkembangan mereka. 

Konsep pengembangan sumber daya manusia menambah manfaat pegawai dan 

organisasi. Salah satu fungsi HRD yang paling penting adalah pengembangan manusia 

yang bekerja di suatu organisasi; konsep mereka adalah untuk mencakup pegawai dan 

pengembangan organisasi. Beberapa fungsi dan tujuan pengembangan sumber daya 

manusia adalah : 

1. Untuk mengembangkan potensi pegawai seperti pada pegawai individu 

sehubungan dengan tujuan saat ini dan yang diharapkan di masa depan. 

2. Untuk mengembangkan hubungan antara bawahan dan penyelia untuk menjaga 

semangat tim dan kelancaran kerja di dalam tim, antar departemen dan juga 

menciptakan kolaborasi di antara berbagai departemen. 

3. Definisi pengembangan sumber daya manusia juga bekerja menuju kesehatan 

organisasi itu sendiri memperbaharui kemampuan yang memungkinkan dan 
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meningkatkan potensi diri individu yang bekerja di suatu organisasi bersama 

dengan kinerja tim mereka dan seluruh organisasi. 

4. Tim dan departemen organisasi ini menyebut pegawai sumber daya manusia yang 

juga disebut sebagai salah satu sumber daya terpenting organisasi 

5. Sistem ini menekankan pada pengembangan sumber daya manusia untuk memberi 

manfaat bagi seluruh organisasi beserta perkembangannya. 

6. Mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan individu yang terbaik untuk 

mengembangkan dan memberi manfaat bagi pegawai dan organisasi secara 

maksimal. 

7. Mengembangkan hubungan di antara kolega bersama dengan keterampilan 

interpersonal, membangun kepercayaan dan kepercayaan antara satu sama lain 

dan organisasi. 

8. Mereka mengembangkan dan mempromosikan semangat tim sehingga pegawai 

bekerja dalam tim sebagai individu saja tidak dapat menjalankan organisasi yang 

perlu dijalankan dalam tim. 

9. Menciptakan dan mengembangkan atmosfir kerja yang sehat untuk individu-

individu dalam organisasi bersama dengan mengembangkan keterampilan 

kompeten mereka di tingkat organisasi. 

10. Ini menciptakan kolaborasi antar subsistem karena manajemen pengembangan 

sumber daya manusia adalah sistem yang sangat besar dan memiliki sejumlah 

subsistem fungsional yang berfungsi dengannya. 

11. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa tanggung jawab di antara pegawai 

bersama dengan menciptakan hubungan yang baik antara senior dan bawahan 

dengan memotivasi mereka secara kualitatif. 

12. Untuk memenuhi tujuan organisasi, ia mengembangkan kompetensi di tingkat 

pegawai, antarpribadi, tim, dan organisasi. 

13. Konsep pengembangan sumber daya manusia antar disiplin konsep seperti 

ekonomi, sosiologi psikologi, ide, dan prinsip dll. 

14. Motifnya adalah untuk memeriksa dan mengidentifikasi kebutuhan pegawai dan 

mencoba memenuhi mereka dengan cara terbaik untuk memaksimalkan 

kesejahteraan pegawai dan kualitas kehidupan kerja. 
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15. HRD percaya pada proses pembelajaran yang berkelanjutan dan sistematis 

bersama dengan memantau kemajuan dengan bantuan berbagai penilaian dan alat. 

Manajemen pengembangan sumber daya manusia adalah tanggung jawab yang 

sangat penting untuk HRM organisasi. Ini dibagi menjadi beberapa sub bagian dan 

memberikan tanggung jawab konsep pengembangan sumber daya manusia untuk setiap 

tingkat manajemen di setiap departemen organisasi. Ini adalah proses mempromosikan 

mekanisme dan teknik manajemen pengembangan sumber daya manusia seperti 

pelatihan, konseling sebagai bagian untuk mempromosikan, memfasilitasi dan memulai 

proses ini. 

Manajemen pengembangan sumber daya manusia percaya pada pengembangan 

sumber daya organisasi yang paling penting untuk mengembangkan pegawai, tim, dan 

organisasi. Fokus pengembangan sumber daya manusia adalah pada seluruh organisasi 

bukan hanya satu bagian dari organisasi. 

 

C. Human Capital Development 

Sumber daya organisasi adalah semua faktor baik sumber daya yang berwujud 

(tangible asset) maupun yang tidak berwujud (intangible asset). Human capital 

merupakan salah satu komponen utama dari intangible asset yang dimiliki organisasi. 

Namun selama ini biasanya penilaian terhadap kinerja organisasi lebih banyak 

menggunakan sumber daya yang bersifat tangible asset. Dengan demikian human capital 

bukanlah memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin sehingga seolah-olah 

manusia sama dengan mesin. Namun human capital justru bisa membantu pengambil 

keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dalam rangka peningkatan mutu 

organisasi. Oleh karena itu organisasi harus dapat melakukan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan, dan juga untuk mencapai visi dan 

misi organisasi. Human capital management merupakan pengembangan baru dari human 

resource management, dimana perbedaannya adalah pada filosofi mendasar yang melekat 

pada kedua pendekatan tersebut. Pendekatan human capital merupakan suatu pemikiran 

yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk capital atau barang modal 

sebagaimana barang-barang modal lainnya dan atau sebagai aset organisasi. Pengertian 

human capital menekankan pada pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal 

utama dalam organisasi dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola 
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dalam suatu proses, yang pada akhirnya dapat menghasilkan value yang lebih bagi 

organisasi. Pada human resource, manusia dianggap sebagai sumber daya. Dengan 

pengertian tersebut organisasi beranggapan bahwa manusia dapat habis apabila 

dieksploitasi secara berlebihan. Dengan dasar pengertian ini pula, banyak organisasi yang 

mengartikan bahwa pengadaan dan pemeliharaan sumber daya manusia memerlukan 

biaya yang tidak sedikit, namun organisasi tidak memperoleh banyak manfaat yang 

sepadan dari padanya. Menurut Larkan (2008:57), “Human capital lahir didasari oleh 

fenomena bahwa pada abad 21 ini kesadaran manajemen organisasi dalam pengelolaan 

SDM semakin tinggi. Organisasi-organisasi mulai menyadari bahwa kinerja organisasi 

bukan hanya ditentukan oleh kapital yang berupa finansial, mesin, teknologi, dan modal 

tetap, melainkan terutama dipengaruhi oleh intangible capital, yaitu sumber daya 

manusia (SDM)”. 

1. Definisi Human Capital  

Human Capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal 

dipinjamkan kepada organisasi dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, 

dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual tapi juga 

sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun luar organisasi 

(Stewart 1997 dalam Totanan 2004). Menurut Malhotra dan Bontis (dalam Rachmawati 

dan Wulani, 2004), Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, 

keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga 

dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Pembentukan nilai tambah 

dikontribusikan oleh human capital dalam menjalankan tugasnya akan memberikan 

Suistanable Revenue di masa yang akan datang bagi suatu organisasi tersebut. Human 

capital merupakan nilai tambah bagi organisasi dalam organisasi setiap hari, melalui 

motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat 

dikontribusikan oleh pekerja berupa: pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh 

organisasi, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke organisasi serta perubahan budaya 

manajemen (Mayo 2000 dalam Rachmawati et al.2004). Andrew Mayo dalam 

Ongkodihardjo (2008:40) mendefinisikan “human capital sebagai kombinasi warisan 

genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis”. Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa human capital merupakan segala sesuatu 
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mengenai manusia dengan segala kapabilitas yang dimilikinya, sehingga dapat 

menciptakan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuan.  

2. Konsep Human Capital  

Menurut Jac Fitz-enZ (2009:45), Human capital muncul akibat dari pergeseran 

peran sumber daya manusia dalam organisasi dari sebagai beban menjadi asset/modal. 

Konsep human capital menggagas nilai tambah yang dapat diberikan oleh pegawai 

(manusia) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Chatzkel menyatakan bahwa human 

capital-lah yang menjadi faktor pembeda dan basis aktual keunggulan kompetitif 

organisasi. Teori human capital, sebagaimana dinyatakan oleh Ehrenberg dan Smith, 

mengkonseptualkan bahwa pegawai memiliki serangkaian keterampilan yang dapat 

“disewakan” kepada organisasi mereka.  

Menurut Larkan (2008:57), Human capital lahir didasari oleh fenomena bahwa 

pada abad 21 ini kesadaran manajemen organisasi dalam pengelolaan SDM semakin 

tinggi. Organisasi-organisasi mulai menyadari bahwa kinerja organisasi bukan hanya 

ditentukan oleh capital yang berupa finansial, mesin, teknologi, dan modal tetap, 

melainkan terutama dipengaruhi oleh intangible capital, yaitu Sumber Daya Manusia 

(SDM). Human capital merupakan karakteristik sumber daya manusia (SDM) yang 

ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki yang digunakan untuk menciptakan nilai bagi 

organisasi (Collin and Clark, 2003:61). Creating value (menciptakan nilai) adalah upaya 

penciptaan nilai melalui membangun kapabilitas, penguatan arah strategi bisnis, dan 

mengutamakan peluang istemewa untuk mewujudkan keunggulan daya saing oraganisasi 

(Ingham:2007:34). Hasil studi Penning et al (1998:10) menjelaskan bahwa manajemen 

human capital harus memperhatikan sumber-sumber pengetahuan dan aliran 

pengetahuan–pengetahuan tersebut. Aliran pengetahuan dimaksudkan sebagai proses 

perkembangan keahlian dan pelembagaan pengetahuan.  

Dalam buku ROI of Human Capital Jac Fitz-enZ (2009:45) mengungkapkan 

dorongan untuk mengukur human capital ini merefleksikan perubahan peran manajemen 

sumber daya manusia dari peran administratif menjadi partner bisnis yang strategis. Lebih 

lanjut dikatakan orang semakin menyadari bahwa sumber keunggulan bersaing bukan 

berasal dari desain produk atau layanan yang canggih, strategi pemasaran yang terbaik, 

desain teknologi, atau manajemen keuangan yang paling cerdas, tetapi berasal dari adanya 

sistem yang tepat, aktivitas memotivasi, dan mengelola organisasi sumber daya manusia. 
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Konsep human capital muncul karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia. 

Human capital muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan intangible asset yang 

memiliki banyak kelebihan yaitu:  

1. Kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan berkurang 

melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi 

organisasi.  

2. Manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna.  

3. Manusia mampu berbagi intelegensia dengan pihak lain.  

Menurut Derek Stokey (2003:41) perlunya human capital pada masa sekarang 

berdasarkan pada:  

1. Kuatnya tekanan persaingan keuntungan finansial dan nonfinansial.  

2. Pemimpin bisnis dan politik mulai mengakui bahwa memiliki orang yang skill dan 

motivasi tinggi dapat memberikan perbedaan peningkatan kinerja yang signifikan  

3. Terjadi perubahan yang cepat yang ditandai adanya proses dan teknologi yang 

baru tidak akan bertahan lama apabila pesaing mampu mengadopsi teknologi yang 

sama. Namun untuk mengimplementasikan perubahan, tenaga kerja yang dimiliki 

industri harus memiliki skill dan kemampuan yang lebih baik.  

4. Untuk tumbuh dan beradaptasi, kepemimpinan organisasi harus mengenali nilai 

dan kontribusi manusia.  

Konsep utama dari human capital menurut Becker (1993:71) adalah bahwa manusia 

bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (capital) yang menghasilkan 

pengembalian (return) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. 

Pada saat mengoptimalkan dan mengukur Return On Investment (ROI) pada human 

capital, perlu memahami bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan bentuk capital 

lainnya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. HC ROI merupakan sejumlah 

benefit yang diperoleh organisasi atau tingkat pengembalian / profitabilitas dari sejumlah 

uang yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja.  

 

3. Komponen Human Capital  

Menurut Mayo (2000) bahwa : “Human Capital memiliki lima komponen yang 

memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan human capital organisasi yang pada 
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akhirnya menentukan nilai sebuah organisasi. Kelima komponen Human Capital tersebut 

adalah individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup 

effectiveness dan leadership”. 

 

 
Gambar 3.11  Komponen Human Capital (Andrew Mayo) 

1. Individual Capability  

Kecakapan individu dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu kecakapan nyata (actual 

ability) dan kecakapan potensial (potential ability). Kecakapan nyata yaitu 

kecakapan yang diperoleh melalui belajar (achievement atau prestasi), yang dapat 

segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Kecakapan potensial merupakan aspek 

kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor 

keturunan. Kecakapan potensial dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu kecakapan 

dasar umum (intelligence atau kecerdasan) dan kecakapan dasar khusus (bakat dan 

atitudes). Menurut Mayo (2000) individual capability meliputi lima kriteria, yaitu:  

a) Personal capabilities, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari dalam 

dirinya sendiri, meliputi penampilan, pikiran, tindakan, dan perasaannya.  

b) Profesional and technical khow-how, yaitu kemampuan untuk bersikap 

profesional dalam setiap situasi dan kondisi serta adanya kemauan untuk 

melakukan transfer knowledge dari yang senior ke junior.  

c) Experience, yaitu seseorang yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang 

sudah cukup lama di bidangnya serta memiliki sikap terbuka terhadap 

pengalaman.  
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d) The network and range of personal contacts, yaitu seseorang dikatakan 

berkompeten apabila memiliki jaringan atau koneksi yang luas dengan siapa saja 

terutama orang-orang yang berhubungan dengan profesinya  

e) The value and attitudes that influence actions, yaitu nilai dan sikap akan 

mempengaruhi tindakannya di dalam lingkungan kerja seperti memiliki 

kestabilan emosi, ramah, dapat bersosialisasi, dan tegas.  

2. Individual Motivation  

Menurut Mangkunegara (2008:61), “Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi organisasi”. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja di organisasi. Sikap mental pegawai yng positif terhadap 

situasu kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapau kinerja 

yang maksimal. Sikap mental pegawai haruslah memiliki sikap mental yang siap 

sedia secara psikofisik (siap secara mental, fisik, situasi, dan tujuan). Artinya, 

pegawai dalam bekerja secara mental siap, fisik sehat, memahami situasi, dan kondisi 

serta berusaha keras mencapai target kerja (tujuan utama organisasi). Motivasi dalam 

berprestasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar 

mencapai prestasi. Edward Murray (2008:62) berpendapat bahwa karakteristik orang 

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut:  

a) Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya  

b) Melakukan sesuattu dengan mencapai kesuksesan  

c) Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan  

d) Berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu  

e) Melakukan hal yang sukar dengan hasil yang memuaskan  

f) Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti  

g) Melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain  

3. The Organization Climate  

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, 

yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota 

organisasi. Berdasarkan hasil riset dari C.O’Reily III, J.Rhatman dan D.F Caldwell 
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(dalam Suwarto, 2009;4) dikemukakan tujuh karakteristik primer yang secara 

bersama-sama menangkap hakikat budaya suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:  

a) Inovasi dan pengambilan resiko (innovation and risk taking), sejauh mana 

pegawai didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko.  

b) Perhatian terhadap detail. Sejauh mana pegawai diharapkan menunjukkan 

kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.  

c) Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil bukan pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.  

d) Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek 

pada orang-orang di dalam organisasi itu.  

e) Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukan 

individu.  

f) Keagresifan. Berkaitan dengan agresivitas pegawai.  

g) Kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang 

sudah baik.  

Suasana kerja yang kondusif akan mendorong pegawai untuk memberikan kontribusi 

yang maksimum kepada organisasi. Pegawai yang merasa puas terhadap organisasi 

tempat dia bekerja, kemungkinan besar akan memilih terus bekerja di tempat tersebut 

walaupun muncul peluang tawaran pekerjaan di tempat lain. Apabila pegawai sudah 

mempunyai keterikatan yang kuat dengan organisasi, maka mereka akan bekerja 

keras demi perkembangan organisasi.  

4. Workgroup Effectiveness  

Efektifitas tim kerja didasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. 

Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen 

mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti 

yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim yaitu konteks organisasional, struktur, 

strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Karakter tim yang penting 

adalah jenis, struktur, dan komposisi tim. Karakteristik-karakteristik tim ini 

mempengaruhi proses internal tim, yang kemudian mempengaruhi hasil dan 

kepuasan. Para pemimpin harus memahami dan mengatur tingkat-tingkat 
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perkembangan, kekompakan, norma-norma, dan konflik supaya dapat membangun 

tim yang efektif.  

Menurut Ali Muhammad Abdul (2004:89), “karakteristik tim kerja yang efektif ini 

memiliki tiga aspek dan dapat dijadikan standar efektivitas sebuah tim”. Ketiga aspek 

tersebut adalah:  

a) Aspek Internal  

(1) Definisi yang baik tentang tugas-tugas tim  

(2) Penetapan target jangka panjang dan periodik  

(3) Pembatasan masalah dan macam- macamnya  

(4) Terdapat alternatif yang relevan  

b) Aspek Manajerial  

(1) Persiapan yang baik  

(2) Persamaan yang matang  

(3) Penetapan standar-standar penilaian hasil  

(4) Kerangka-kerangka yang diikuti  

(5) Kepemimpinan yang baik bagi tim  

(6) Pembuatan keputusan dengan kata sepakat bukan dengan aklamasi atau suara 

yang paling minim  

c) Aspek Perilaku/Sosial  

(1) Keikutsertaan semua anggota dalam mendiskusikan masalah dan solusi 

penyelesaian  

(2) Menerima tugas yang dibebankan kepada anggota dan mempersiapkan diri 

untuk melaksanakannya dengan baik  

(3) Memberikan atensi dan kesadaran dan pemahaman kepada orang secara 

bijaksana  

(4) Mengungkapkan perasaan dan indra terhadap pemikiran dan pandangan  

(5) Kesadaran anggota dan pemahaman mereka terhadap masalah yang ada, 

kerangka penyelesaian, usaha-usaha pelaksanaan, kerjasama, pengorbanan, 

dan pemberian bantuan dan adanya polemik dan konflik kerangka kerja, 

bukan sekitar kepribadian.  
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5. Leadership  

Menurut Tannebaum, Weschler and Nassarik (dalam Abdussalam 2008:18) 

kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung 

melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. 

Sedangkan Shared Goal, Hemhiel & Coons (dalam Abdussalam 2008:20) 

mengatakan “Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Selanjutnya beliau mengatakan, 

karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a) Seseorang yang belajar seumur hidup  

Seseorang belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar 

sekolah. Selain itu, mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk 

sebagai sumber pembelajaran.  

b) Berorientasi pada pelayanan  

Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani sebab prinsip pemimpin 

dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam 

memberikan pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan 

yang baik.  

c) Membawa energi yang positif  

Dalam menggunakan energi yang positif didasarkan pada keihklasan dan 

keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi 

positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan 

mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan dalam kondisi yang tidak 

ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin hrus dapat menunjukkan energi 

yang positif. 

4. Ukuran Human Capital Assessment and Accountability Framework (HCAAF) 

Dalam hal ini ukuran terkait system human capital berhubungan dengan rangkaian 

kebijakan dan praktek yang digunakan oleh organisasi untuk menyukseskan program 

human capital. Prinsip-prinsip terkait meliputi perencanaan, penyusunan tujuan, 

implementasi, dan evaluasi. Terdapat 5 sistem yang mendukung pencapaian program 

human capital ini, yakni  

a. Strategic Alignment (Planning and Goal-Setting) 
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Strategic alignment merupakan system yang dijalankan oleh manajemen senior, 

biasanya oleh Chief Human Officer yang berusaha menyesuaikan strategi Human 

Capital Management dengan misi organisasi, tujuan, yang diukur dari keefektifan 

analisis, perencanaan, pengukuran dan manajemen human capital.  

b. Leadership and Knowledge Management (Implementation) 

Leadership and Knowledge Management merupakan system yang memfokuskan pada 

kelangsungan kepemimpinan dengan mengidentifikasi dan merujuk pada potensi 

kesenjangan dalam kepemimpinan efektif, implementasi, dan perbaikan program 

dalam memperoleh pengetahuan dan mendorong pembelajaran. 

c. Result-Oriented Performance Culture (Implementation) 

Kinerja yang berorientasi budaya memfokuskan pada perbedaan, orientasi hasil, 

kinerja pegawai yang tinggi, sebagaimana system manajemen kinerja dengan efektif 

merencanakan, mengawasi, mengembangkan dan menghargai kinerja pegawai. 

d. Talent Management (Implementation) 

Talent Management System fokus pada kepemilikan kualitas manusia yang sesuai 

dengan kompetensi. Dalam hal ini menunjukkan kesenjangan kompetensi, khususnya 

pekerjaan-pekerjaan dengan misi kritis dengan implementasi dan perbaikan program 

untuk menarik, memperoleh, memacu dan mempertahankan kualitas talenta yang ada. 

e. Accountability (Evaluation) 

Akuntabilitas focus dalam hal mengevaluasi hasil dan menyediakan alat yang 

konsisten untuk mengawasi dan menganalisis kinerja organisasi dari seluruh aspek 

dalam kebijakan human capital management, program dan aktivitas yang harus 

mendukung misi dengan sukses. 

3.1.5 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Diskursus teoritik tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak terlepas 

dari pemikiran yang menstrukturkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam kerangka mendorong kinerja administrasi publik atau birokrasi 

pemerintah untuk lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terminologi yang 

dimunculkan adalah electronic government (E-Gov), digitalized governance, online 

government. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan teknologi, 

perbincangan mengarah pada banyaknya varian model yang dikembangkan dan tingkat 
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kematangan yang diusulkan. Hampir semua model ini sepakat bahwa pengembangan 

pemerintahan elektronik terjadi secara linier dan progresif, di mana pemerintah mencapai 

kematangannya dalam berbagai tahap.  

Di antara model yang ada, yang paling banyak dibahas dan dirujuk memiliki enam 

tahapan. Reddick (2004) mengusulkan dua tahap maturity model yang mendefinisikan 

tahapan kedewasaan, di mana pemerintah mengatur informasi dalam katalog yang dapat 

diakses oleh warga dan bisnis, dan transaksi di mana pemerintah menawarkan 

sepenuhnya layanan e-government. Howard (2001) mengembangkan tiga stages model 

dengan tahapan publish, interaksi, dan transaksi, di mana pemerintah awalnya 

mempublikasikan informasi online, kemudian berinteraksi dengan para pemangku 

kepentingan online, dan akhirnya, memungkinkan pengguna melakukan transaksi online. 

Layne & Lee (2001), Andersen & Henriksen (2006), Gartner (2017), Chandler & 

Emanuel (2002) mengadopsi pendekatan yang jauh lebih seimbang atas model 

kematangan pemerintah, di mana mereka menekankan bahwa e-government dapat 

mencapai kematangan dalam empat tahapan.  

Di antara model-model ini, model kematangan Gartner sedikit berbeda dari yang 

lain. Dikatakan bahwa e-government dapat mencapai transaksi di tahap ketiga, sedangkan 

yang lain menempatkan fase transaksi di tahap kedua. Beberapa penulis mengembangkan 

model lima tahap, terutama untuk negara-negara berkembang di mana proses asimilasi e-

government berlangsung lambat. Beberapa model yang relatif lama, yaitu Model Asia-

Pasifik dan Deloitte, memecah proses asimilasi dan mengusulkan model enam-stage 

maturitas. Modem menyediakan proses asimilasi yang lebih lambat di mana pemerintah 

mulai dari titik yang sangat dasar, seperti melalui penggunaan sistem email, dan dibuat 

kemajuan inkremental menuju kedewasaan.  

Dalam penilaian dan analisis model e-government yang ada, ditemukan sedikit 

perbedaan. Kebanyakan dari mereka adalah model yang diwariskan dari model 

sebelumnya, dan kemudian dimodifikasi dalam konteks berbagai negara. Howard (2001) 

dan Bank Dunia (2003) juga mengembangkan model kematangan yang hampir identik, 

dan membagi dalam jumlah tahapan yang sama dengan menggunakan metafora di setiap 

tahap yang sama. Model-model ini berpendapat bahwa implementasi e-government 

dilakukan di tiga tahap, di mana pemerintah memprakarsai e-government terlebih dahulu 

dengan menerbitkan (situs web), diikuti dengan komunikasi dua arah, sebelum akhirnya 
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sampai pada tahap transaksi. Tingkat kematangan e-government murni digambarkan 

sebagai e-commerce, di mana tujuan pemerintah adalah untuk bertransaksi dengan 

pemangku kepentingan secara elektronik. Demikian pula, Gartner (2017), dan Chandler 

& Emanuel (2002) mengembangkan empat tahap model kematangan yang juga memiliki 

tahapan yang sangat mirip. Perbedaannya hanya pada metafora yang digunakan tahap 

pertama dan terakhir. Gartner menyajikan transformasi layanan pemerintah sebagai 

kedewasaan pemerintah elektronik, sedangkan integrasi diusulkan sebagai tahap 

kedewasaan dari e-government dalam model Chandler & Emanuel (2002) Siau & Long 

(2005) dan Shahkooh et al. (2008). Model-model baru ini mulai memperbincangkan dan 

mengusulkan e-demokrasi atau digital demokrasi sebagai tingkat kematangan pemerintah 

elektronik. Model-model ini mendefinisikan pemerintahan elektronik dalam perspektif 

yang jauh lebih luas dari model sebelumnya dengan memasukkan tahap di mana warga 

terlibat kegiatan pemerintah.  

a. Keterbatasan Model  

Terlepas dari penggunaannya, model kematangan e-government mendapat kritik dari 

beberapa peneliti:  

Coursey & Norris (2008), Debri & Bannister (2015), dan Zahran et al (2015) 

mengamati beberapa batasan dalam model maturitas yang ada. Coursey & Norris 

menganalisis model kematangan yang dikembangkan oleh kelompok Gartner dan 

menemukan bahwa model tersebut bersifat spekulatif, tidak memiliki data statistik untuk 

mendukung kegunaan model maturitas. Karokola & Yngstrom (2009) menggambarkan 

model sebagai teknologi-sentris dan termasuk terlalu banyaknya kata kunci yang 

digunakan. Menurut mereka, model-model yang ada terjebak pada fokus penamaan 

tahapan untuk kemudian sering mengabaikan persyaratan keamanan pada masing-masing 

tahap tersebut. Lebih lanjut, Dia mengindikasikan perlunya mendesain ulang kedewasaan 

model untuk memasukkan teknologi modern yang tersedia pada saat implementasi e-

government.  

Debri & Bannister (2015) menemukan bahwa model e-government adalah model 

yang deskriptif, prediktif, dan kurang solusi praktis untuk mencapai tahapan kematangan. 

Model kematangan yang disajikan memuat definisi e-government yang sempit, yang 

melihat e-government sebagai alat untuk menyediakan layanan e-government berbasis 

web. Model maturitas yang ada terlalu disederhanakan dan dikembangkan berdasarkan 
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asumsi. Mereka mengatakan tidak ada fakta yang tersedia untuk menilai seberapa sukses 

tahapan dalam model membahas asimilasi e-government. Model yang ada juga dipandang 

lebih berorientasi pada sisi inputan dan mengabaikannya sisi adopsi. Beberapa 

keterbatasan yang diidentifikasi oleh beberapa peneliti adalah sebagai berikut :  

Batasan 1: Asimilasi e-government terjadi dalam pola linier 

Hampir semua model maturitas pemerintah elektronik sepakat bahwa asimilasi elektronik 

pemerintah terjadi secara linier di mana proyek e-government berkembang dari yang 

sederhana menjadi teknologi kompleks. Model yang diperkenalkan oleh  Gartner (2017), 

PBB (UN) (2014), Reddick (2004), dan West (2004) berpendapat bahwa tahap tambahan 

perlu diselesaikan sebelum memulai tahap selanjutnya. Hal tersebut mungkin sebagian 

benar. Namun, teknologi modern bisa memungkinkan pemerintah untuk memulai dua 

tahap atau lebih secara bersamaan (misalnya, pemerintah dapat memperkenalkan e-

government bersama dengan integrasi mereka ke dalam departemen pemerintah).  

Batasan 2: Transaksi terjadi sebelum integrasi  

Semua model e-government yang sudah ada sepakat bahwa tahap transaksi akan 

dilaksanakan sebelum tahap integrasi kedewasaan e-government. Namun, transaksi tidak 

sepenuhnya tercapai tanpa mengintegrasikan layanan dan sistem e-government di tingkat 

yang berbeda. Proses pengiriman layanan pemerintah yang diperlukan untuk melalui 

berbagai proses otentikasi dan verifikasi, seringkali membutuhkan keterlibatan dua atau 

lebih departemen pemerintah yang bekerja bersama untuk menyelesaikannya permintaan 

layanan dari pemangku kepentingan. Dalam situasi seperti itu, jika departemen 

pemerintah tersebut berbeda sistem, layanan online tidak disampaikan secara efektif dan 

efisien. Karena itu, sangat penting untuk dilakukan integrasi sistem antar departemen 

pemerintah untuk memberikan layanan pemerintah online tanpa hambatan. Sebuah studi 

yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2014 menunjukkan bagaimana tahap asimilasi e-

government tercapai. 

Batasan 3: Kurangnya teknologi canggih 

Supriyanto & Mustofa (2016) mengatakan bahwa model maturitas yang ada gagal 

memasukan “kecanggihan” dan teknologi modern dalam tahap perkembangan e-

government. Teknologi telah berubah dengan cepat dalam dekade terakhir. Penggunaan 

media sosial telah meningkat secara dramatis, semakin banyak orang memiliki akses ke 

internet, global komunitas menjadi lebih dekat, dan informasi menjadi lebih terbuka. 
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Banyak teknologi saat ini usang, misalnya, internet dial-up, halaman web statis, dan 

lainnya jarang digunakan. Oleh karena itu, model maturitas harus dikembangkan secara 

berkala untuk memasukkan teknologi pada waktu tertentu itu. Kematangan model harus 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengatasi masalah kekinian dan 

mempertimbangkan penggunaan teknologi modern. 

Batasan 4: Kurangnya proses terperinci 

Model-model yang ada tidak memberikan solusi strategis untuk mencapai tahapan 

pemerintahan elektronik. Model-model ini tidak memberikan penjelasan tentang proses 

dan kegiatan yang diperlukan untuk mengikuti kemajuan dari satu level ke level lainnya. 

Model yang ada bersifat deskriptif dan prediktif tanpa rencana faktual atau teknis untuk 

memulai atau menyelesaikan tahapan. Model tahapan-tahapan yang diusulkan oleh dua 

organisasi berbeda, PBB [2014] dan Asia-Pasifik, mengklaim bahwa model tersebut akan 

berfungsi terbaik di negara berkembang. Seperti model sebelumnya lainnya, PBB [2014] 

mengusulkan kehadiran yang muncul di mana pemerintah membuat situs web statis 

mereka sebagai tahap awal asimilasi e-government, tetapi tidak memberikan proses apa 

pun yang menetapkan bagaimana pemerintah harus memulai keberadaan web mereka.  

Batasan 5: Kurangnya perspektif adopsi 

Beberapa model maturitas pemerintah elektronik yang ada saat ini melakukan 

pemeringkatan kematangan pemerintah elektronik berdasarkan pada teknologi yang 

digunakan. Hampir semua model maturitas sepakat bahwa pemerintah yang 

menggunakan teknologi canggih dan modern mencapai tingkat kematangan pemerintah 

elektronik yang lebih besar. Namun, Debri & Bannister (2015) berpendapat bahwa 

kecanggihan teknologi mungkin tidak dapat diprediksi dengan benar hubungannya  

dengan tingkat kematangan pemerintah elektronik. Keberhasilan e-government tidak 

harus diukur semata-mata didasarkan pada kecanggihan teknologi yang digunakan oleh 

pemerintah, tetapi sebaliknya, juga harus pertimbangkan apakah layanan yang ditawarkan 

sedang digunakan oleh pemangku kepentingan. Rasio pemangku kepentingan yang 

menggunakan layanan online untuk layanan yang ditawarkan juga perlu dinilai untuk 

mengevaluasi keberhasilan e-government. Fakta-fakta ini tampaknya diabaikan oleh 

model kematangan pemerintah elektronik. Tidak ada model e-government yang 

memasukkan pengguna sebagai seseorang yang memainkan peran penting dalam 

keberhasilan implementasi e-government. Keterbatasan ini dapat dianggap sebagai 
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penentu layanan e-government yang berkelanjutan, sebagaimana keberadannya yang 

memberi dampak pada keseluruhan proyek e-government.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Dampak Penerapan SPBE terhadap Pelayanan Publik 

Model kematangan e-government harus mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang 

ada untuk mendukung pemerintah dalam merancang layanan e-government yang 

berkelanjutan. Model Kematangan e-Government untuk layanan berkelanjutan 

memainkan peran kunci dalam merancang layanan e-government yang berkelanjutan 

dengan menilai konteks implementasi proyek e-government, dan dengan menyediakan 

rencana strategis yang sesuai untuk menjalankan proyek. Rencana yang dirancang dengan 

baik dan dinilai dengan baik akan memberikan pemahaman yang lebih baik dari kekuatan 

dan keterbatasan pemerintah, serta memungkinkan pemilihan pendekatan terbaik untuk 

asimilasi proyek e-government untuk keberlanjutannya. Layanan e-government yang 

berkelanjutan harus mampu mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan mereka dan 

memberikan kesederhanaan operasional. Pada saat yang sama, hal ini membuktikan 

urgensi untuk melakukan investasi dalam hal kualitas layanan, penerimaan yang lebih 

luas dan adopsi menawarkan layanan, biaya implementasi e-government, dan efisiensi 

operasional. Dengan bertambahnya umur durasi layanan e-government, fleksibilitas 

untuk membawa perubahan ketika dibutuhkan oleh teknologi juga menjadi karakteristik 

kunci dari e-government berkelanjutan. 

Layanan e-government yang berkelanjutan adalah kemampuan layanan e-

government yang dapat dipercaya oleh warga negara yang mengadopsi teknologi canggih 

untuk memberikan layanan yang hemat biaya, tangguh, dan efektif, dan untuk 
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mendukung partisipasi aktif dan kepuasan dari semua tingkatan pengguna. Untuk 

mendefinisikan keberlanjutan layanan e-government, terdapat dua dimensi berbeda yang 

harus diperhatikan implementasi dan adopsi. Dimensi implementasi berkaitan dengan 

teknologi, anggaran, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan e-government. Sedangkan dimensi adopsi mempertimbangkan 

desain dan pendekatan pemberian layanan e-government untuk partisipasi pengguna yang 

lebih luas dan adopsi. Dimensi ini dimasukkan ke dalam model yang diusulkan untuk 

mendukung pemerintah negara-negara berkembang dalam desain layanan e-government 

yang berkelanjutan.  

b. Faktor Penentu Layanan E-Government Berkelanjutan 

Berdasarkan keterbatasan model maturitas e-government yang ada, diusulkan 

sejumlah penentu yang harus dimasukkan ke dalam model untuk mendukung pemerintah 

dalam memberikan layanan e-government berkelanjutan. Gambar berikut menunjukkan 

bagaimana inklusi determinan yang ditentukan berkontribusi dalam merancang model e-

government yang matang yang mendukung pemerintah dalam mencapai keberlanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Determinan model maturitas E-Government yang Berkelanjutan 

(Joshi dan Islam, 2018) 

Determinan ditentukan dari kedua perspektif, yakni implementasi dan adopsi di mana 

setiap determinan berusaha untuk mengatasi satu atau lebih keterbatasan dalam 

mendukung pemerintah dalam mencapai efisiensi bersama keterlibatan warga negara 

secara aktif. 
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a. Determinan Implementasi 

Determinan implementasi model maturitas e-government memberikan pendekatan 

terbaik dengan memberikan tahapan yang jelas dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tahapan tersebut. Penentu implementasi berfokus terutama pada bagaimana 

pemerintah dapat mencapai layanan e-government yang efisien di negara-negara 

berkembang. Beberapa faktor determinan implementasi yang diusulkan untuk model 

kematangan e-government yang memungkinkan layanan e-government berkelanjutan, 

adalah sebagai berikut : 

Determinan 1: Proses asimilasi rinci diperlukan untuk model maturitas e-

government yang layak. 

Model kematangan e-government harus dapat memberikan garis besar proses yang 

diperlukan untuk mencapai tahap asimilasi ataupun integrasi e-government. Kurangnya 

proses terperinci seringkali membawa kebingungan ketika memulai suatu tahap, karena 

tidak ada penjelasan tentang bagaimana setiap tahap akan dicapai. Model maturitas 

seringkali gagal menyediakan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tahap tertentu 

dari asimilasi e-government. Oleh karena itu, dimasukkannya kegiatan asimilasi 

terperinci akan berkontribusi model maturitas e-government yang layak.  

Determinan 2: Model Maturitas e-government harus mendukung pemerintah dalam 

merancang layanan yang sederhana  

E-government yang berkelanjutan membutuhkan layanan pemerintah yang lebih 

mengutamakan warga negara dan efisiensi. Sistem e-government yang berbeda dan basis 

data individual memiliki kemungkinan menghambat pengguna untuk tidak memilih 

layanan yang ditawarkan karena mereka menghasilkan adopsi yang tidak lengkap dan 

memerlukan tindakan sekunder, seperti tetap mendatangi kantor pemerintah untuk 

menyelesaikan permintaan layanan. Selanjutnya, pemerintah elektronik dengan sistem 

yang berbeda menjadi kurang berkelanjutan secara finansial bagi negara-negara 

berkembang, seperti yang dituntut oleh anggaran pemeliharaan yang berlebihan dan 

mereplikasi proses pemerintah. Bahkan untuk sistem layanan yang belum tersentralisasi 

atau terhubung, petugas layanan pemerintah sering meminta untuk proses secara manual 

yang kemudian menghasilkan inefisiensi dan produktivitas yang lebih rendah. Oleh 

karena itu, model kematangan yang berkelanjutan harus dapat mendukung pemerintah 

memberikan layanan yang efisien melalui integrasi sistem pemerintah. Penentu 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

63 

  

didefinisikan dari kedua perspektif implementasi dan adopsi. Setiap penentu berusaha 

untuk mengatasi satu atau lebih keterbatasan dalam mendukung pemerintah dalam 

mencapai efisiensi bersama Keterlibatan warga negara secara aktif. 

Determinan 3: Model kematangan e-government harus ditekankan dengan 

penggunaan teknologi canggih 

Model dan kerangka kerja teknologi perlu sering diperbarui untuk mengakomodasi 

perkembangan-perkembangan mutakhir teknologi. Untuk bertahan dan tetap kompetitif, 

proyek teknologi e-government perlu mengadopsi teknologi yang canggih. Sebagian 

besar model maturitas dikembangkan dari apa perkembangan yang terjadi pada beberapa 

tahun sebelumnya dan karena itu tidak memiliki strategi untuk membuat proyek e-

government lebih efisien melalui adopsi teknologi terkini. Dalam hal ini ditekankan 

penggunaan platform “cloud computing” untuk layanan e-government. Sementara 

teknologi tradisional menjadi kurang terjangkau secara finansial untuk dirawat dan 

dioperasikan, dan pada beberapa hal juga lebih kompleks, banyak peneliti menekankan 

pemerintah harus mengadopsi teknologi yang lebih canggih dan mutakhir dalam hal 

memperluas layanan e-government di negara berkembang.  

b. Determinan Adopsi 

Adopsi pemerintah elektronik sama pentingnya dengan pemerintah elektronik itu sendiri 

untuk menjadi sukses. Adopsi e-government mengacu pada partisipasi aktif dari warga 

negara dalam kegiatan e-government. Oleh karena itu, model kematangan e-government 

juga harus menyediakan strategi untuk mendapatkan kematangan dari perspektif adopsi. 

Adopsi layanan e-government dan keterlibatan pengguna tergantung pada sejumlah faktor 

penentu, seperti aksesibilitas layanan, kepercayaan, kesadaran, dan kemudahan 

penggunaan. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu ini perlu ditangani dengan tepat 

ketika merancang model maturitas e-government. 

Determinan 4: Model kematangan e-government harus mendukung pemerintah 

dalam mengidentifikasi aksesibilitas layanan secara tangkas dan gesit 

Aksesibilitas layanan e-government sangat terkait dengan keberhasilannya. Aksesibilitas 

yang “agile” memastikan layanan yang ditawarkan dapat digunakan oleh sebanyak 

mungkin orang, dalam hal kemampuan mereka. Secara khusus, sementara negara-negara 

berkembang menghadapi tantangan besar dari kesenjangan digital di antara warga negara, 

pemerintah harus memastikan semua warga negara dapat menikmati layanan e-
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government yang setara. Riggins dan Dewan menemukan adanya kelompok-kelompok 

orang yang dirugikan dalam penggunaan teknologi komunikasi informasi (TIK) mereka 

di negara berkembang. Ini termasuk orang-orang berpenghasilan rendah, kelompok orang 

dengan kualifikasi pendidikan atau tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran, 

orang lanjut usia, orang-orang di daerah terpencil atau pedesaan, orang-orang cacat, 

wanita, dan anak perempuan. Kurangnya akses ke komputer dan internet semakin 

membatasi mereka mengadopsi layanan e-government. Oleh karena itu, model 

kematangan e-government yang berkelanjutan harus mendukung pemerintah dalam 

menentukan berbagai saluran pemberian layanan e-government.  

Determinan 5: Model kematangan e-government harus dapat mendukung 

pemerintah dalam pengembangan kesadaran dan kepercayaan di antara warga 

Model kedewasaan e-government yang diusulkan sangat menekankan pada komitmen 

membangun kesadaran dan kepercayaan warga layanan e-government berkelanjutan. 

Kurangnya kesadaran tentang manfaat e-government tetap menjadi hal yang kritis faktor 

dalam adopsi pengguna di negara berkembang. Banyak faktor, seperti pendidikan, ras, 

dan budaya miliki berkontribusi terhadap tingkat kesadaran pengguna yang rendah. Itu 

juga menjadi perhatian bahwa beberapa cluster masyarakat (mis., wanita, orang-orang 

yang dianggap memiliki kasta lebih rendah, dan orang-orang di bawah garis kemiskinan) 

memiliki kesadaran yang lebih rendah tentang e-government. Untuk itu, Hollenstein 

(2004) menyoroti bahwa membangun kepercayaan di antara warga negara terhadap 

layanan e-government adalah yang paling penting untuk kesuksesan e-government. 

Pengguna harus yakin dengan legitimasi dan keaslian layanan e-government, dan detail 

pribadi yang diproses online diamankan dengan kerahasiaan tetap utuh. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan partisipasi pengguna dan membuat layanan e-government dapat 

diakses oleh kelompok masyarakat yang terisolasi, pemerintah harus bekerja membangun 

kesadaran dan kapasitas. 

Interaksi konseptual meletakkan pengembangan e-government dengan pelayanan 

publik, sebenarnya telah dilakukan beberapa tahun yang lalu oleh Phang dan Kankanhalli 

(dalam Demirkan, Spohrer, dan Krishna, 2011) yang mencoba melakukan promosi 

sebuah sistem layanan dengan perspektif pengembangan E-Gov yang secara sistematis 

mempertimbangkan konfigurasi dinamis dari berbagai sumber daya yang tidak sekedar 

berupa teknologi, melainkan juga orang, organisasi, distribusi informasi, dalam kerangka 
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penciptaan value. Dengan demikian tema dan perhatian besar dari kajian pelayanan dalam 

perspektif ini mengarah pada pertanyaan analitis bagaimana penyediaan layanan publik 

ditangani dengan penggunaan digital atau elektronik dengan tetap mengedepankan segala 

dimensi sosial yang berkaitan dengan penggunaan internet tersebut. 

Konsep dimensi yang ditawarkan adalah meliputi yakni People, Organization, 

Technologies, dan Shared information, yang dapat digambarkan pada Gambar 3. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 Konsep Dimensi E-Government 

Dimensi pertama adalah People dalam kontek pengembangan E-Gov dapat dipahami 

sebagai sumber daya yang dapat diakses, diberdayakan dalam rangka membentuk dan 

mengembangkan value proposition dari organisasi publik dalam penyelenggaraan 

layanan. Karenanya, melibatkan masyarakat untuk dapat memahamai dan 

mengartikulasikan apa yang menjadi referensi dan preferensi “people” menjadi sesuatu 

yang penting. Pada nyatanya “people” inilah yang menjadi customer ataupun citizen 

dalam pelayanan publik. Pengembangan E-Gov dalam hal ini akan dihadapkan pada 

pertanyaan apakah ia memberikan ruang yang mampu menstimulus partisipasi 

masyarakat, dan ketika partisipasi masyarakat berada dalam kondisi yang rendah, apakah 

pemerintah telah menyiapkan dan melakukan “threatment” untuk meningkatkan kualitas 
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partisipasi tersebut. Phang dan Kankanhalli (dalam Demirkan, Spohrer, dan Krishna, 

2011) mengatakan : 

With regard to the people resource, two current issues that are faced in 

participatory e-government service development are the lack of participation 

and the deficiency in skills or capabilities of the people involved in the 

initiatives (Olphert and Damodaran 2007). To address these issues, below we 

propose (1) the specific incentives that government organizations may 

provide to citizens to motivate their participation; and (2) the specific skills 

or capabilities that are needed for both citizens and public administrators to 

make such initiatives effective. 

Dimensi kedua, adalah organisasi yang dalam konteks “service system” adalah 

pemerintah (government agency). Fokus pemerintah dalam hal ini adalah sebagai 

penyedia layanan yang perlu memastikan keberhasilan inisiasi penciptaan dan 

perwujudan value dalam pelayanan publik. Dalam kaitan tersebut, beberapa intervensi 

yang dapat diimplementasikan adalah : 

1. Pemerintah dapat menyediakan beberapa insentif kepada citizen (khususnya 

pengguna layanan) untuk meningkatkan tingkat dan kualitas partisipasinya. Sebagai 

contoh, pemerintah memberikan insentif kolektif kepada partisipan dengan 

mempublikasi fakta bagaimana input, masukan, saran, kritik dari masyarakat mampu 

menghadirkan improvisasi desain layanan E-Gov yang memberikan keuntungan 

kepada seluruh masyarakat.  

2. Dalam hal pemerintah tidak mampu menyediakan waktu dan anggaran untuk 

peningkatan partisipasi, maka kemampuan akses dan partisipasi masyarkat dapat 

didorong upaya-upaya pemerintah yang sifatnya jangka panjang. 

3. Tidak hanya masyarakat atau citizen pengguna layanan, pemerintah juga harus 

melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi administrator publik yang 

bertugas dalam pelayanan masyarakat, dan yang bertugas langsung melaksankan 

inisiatif peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem layanan berbasis E-Gov. 

4. Terakhir, pemerintah perlu menyediakan informasi sebagaimana diharapkan dan 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi sebagaiaman untuk mengkreasi, 

memeliharan dan merawat, dan mengelola platform teknologi yang efektif dalam 

rangka pengembangan sistem layanan berbasis E-Gov. 
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Dimensi ketiga, adalah shared information yang oleh Demirkan, Spohrer, dan 

Krishna (2011) dikatakan : 

Shared information constitutes the conceptual resource that can be accessed 

by all stakeholders in a service system to create value (IfM and IBM 2008). 

In the case of a participatory e-government service development initiative, 

shared information is contributed by both the government agency concerned 

and the citizens who participate in the initiative. The government agency 

needs to provide information such as the background of the e-government 

service to be developed, expert knowledge about the possible alternatives for 

the development, and reports on the estimated costs and expected benefits, to 

facilitate citizen participation. Citizens will contribute their opinions 

regarding the e-government service development, express their needs, 

preferences, and aspirations, and offer possible solutions which may be 

substantiated with relevant local knowledge and experience. 

Dimensi terakhir dari service system dalam perspektif pengembangan E-Gov yang 

dapat digunakan sebagai pembakuan indikator E-Gov adalah teknologi. Phang dan 

Kankanhalli (dalam Demirkan, Spohrer, dan Krishna, 2011) menjelaskan bahwa “Two 

requirements of technologies that are particularly relevant for a participatory e-

government service development initiative i.e., the technologies should facilitate (1) 

interaction among the stakeholders; and (2) access to various shared information to aid 

value co-creation in the service system.” 

Dari berbagai uraian konseptual yang disampaikan, beberapa hal seara umum yang 

dapat disimpulkan dan sekaligus dapat dielaborasi sebagai kerangka pikir besar dalam 

mendesain arah pembangunan bidang aparatur negara atau reformasi kelembagaan 

birokrasi ke depan dari sisi perwujudan pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai 

berikut : 

1. Model maturitas atau tingkat kematangan pemerintahan elektronik (E-

Government) adalah sesuatu yang harus dikembangkan secara berkelanjutan 

dengan basis produk layanan yang juga berkelanjutan  

2. Istilah berkelanjutan yang dimaksud banyak diasosiasikan pada beberapa makna, 

antara lain sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 

menunjukkan tingkat asimilasi atau integrasi yang matang, memberikan 
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keyakinan, kepercayaan, sekaligus keamanan kepada warga pengguna, selalu 

update dengan perkembangan teknologi, memberikan jaminan aksesibilitas 

masyarakat yang dilayani untuk akses sistem elektroniknya, memberikan dampak 

pada layanan yang semakin cepat, akses yang luas dan tangkas. 

3. Karena basis e-government didasarkan pada layanan yang berkelanjutan, maka 

dengan sendirinya produk layanannya sendiri harus smart, inovatif, sederhana. 

Secara faktual dan normatif, perkembangan konseptual dan teoritik tentang 

bagaimana digital governance harus dikreasi, diimplementasikan, dan diwujudkan inilah 

yang seharusnya dielaborasi menjadi kerangka berpikir sekaligus kerangka sistem 

bertindak strategis pemerintah lima (5) tahun ke depan. Sudah barang tentu, kerangka 

pengembangan digital governance juga berdiri pada titik dan ruang interaktif dengan 

beberapa paradigma atau pendekatan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15 Digital Governance 

3.2 KERANGKA BERPIKIR KAJIAN 

Kerangka pikir yang dimaksud dalam kajian ini pada dasarnya merupakan upaya 

menstrukturkan dan mengoperasionalkan berbagai kerangka teoritik secara sistematis dan 

fungsional untuk memberi landasan, menuntun proses konstruksi analitis sekaligus 

memastikan tujuan dan keluaran sebagaimana diharapkan kajian tercapai. Dengan 

berbagai kerangka teori sebagaimana telah disajikan dalam bagian sebelumnya, fokus 

utama kajian ini adalah mengeksplorasi pilihan-pilihan kebutuhan dalam konstruksi yang 
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ideal, rasional, dan realistik dengan pertautan dimensi waktu yang berkelanjuta (past, 

present, dan future) tentang potret pembangunan bidang Aparatur Negara.  

Bidang Aparatur Negara sendiri dalam konteks ini diarahkan pada definisi sebagai 

sebuah sistem administrasi sumberdaya dan otoritas pemerintah yang merupakan hasil 

interaksi, kolaborasi, dan integrasi sub-sub sistem untuk didayagunakan pemerintah 

selaku personifikasi negara dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan (delievery 

mechanism) di berbagai bidang sektoral dan di seluruh basis wilayah secara holistik, 

tematik, dan integratif. Berdasarkan telaah teoritis, normatif, dan empiris bidang ini 

mencakup domain besar pembangunan, meliputi SDM Pemerintahan (ASN), Reformasi 

Kelembagaan dan Birokrasi, Pengembangan Teknologi  Informasi, yang dalam konteks 

Indonesia lebih diarahkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

Arsitektur Jaringan Kerja, dan Pelayanan Publik. Kajian ini mencoba dan telah 

menghasilkan tata relasi konseptual berbagai domain pemikiran teoritik dan empirik 

tersebut sebagai sebuah kerangka pikir kajian dan sekaligus bahan dasar rancang bangun 

pembangunan nasional bidang aparatur negara lima (5) tahun ke depan.  

Kerangka pikir kajian dapat disajikan secara sederhana sebagaimana pada 

Gambar 3. 16. Idealisasi konstruksi, model, atau profil tata kepemerintahan Indonesia 

lima (5) tahun ke depan dengan mendasarkan pada telaah teoritis dan diskursus yang 

berlangsung selama kajian dilakukan mengarah pada dua (2) konsepsi besar tentang 

model ideal governance, yakni Dynamic and diversity governance. Dynamic governance 

secara sederhana dipahami sebagai aktivitas pemerintah dalam proses penyelenggaraan 

kebijakan publik dengan menyesuaikan pada hasil analisis perkembangan internal dan 

ekstenal lingkungan institusi. Neo dan Chen mendefinisikan dynamic governance sebagai 

kemampuan pemerintah untuk secara berkelanjutan dalam menyesuaikan cara 

memfomulasikan serta menyelenggararakan berbagai kebijakan dan program publiknya 

sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dapat tercapai (Neo dan Chen, 2007). 

Sebagaimana institusi menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan tuntutan 

masyarakat yang berkembang, maka dynamic governance hadir sebagai solusi untuk 

menghadapi hal tersebut, sehingga organisasi dapat terus bergerak secara adaptif dan 

tetap terus mempertahankan perrforma dan eksistensi mereka. 
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Pemahaman inti dynamic governance dapat dieksplanasikan sebagai kemampuan 

pemerintah dan governance actors lainnya untuk melakukan transformasi dan adaptasi 

kebijakan publik, termasuk program pembangunan, secara berkesinambungan untuk 

memastikan bahwa tujuan jangka panjang pembangunan suatu negara bangsa dapat 

terwujud. Fokus pemahaman pada konsepsi dinamis (dinamika) menyediakan dua hal 

penting, yaitu, pertama, keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial harus terlaksana 

di tengah-tengah ketidakpastian dan perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, 

dan kedua, mengakomodasi tuntutan warga negara yang semakin tinggi dan beragam 

seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan serta kuatnya pengaruh 

globalisasi. 

Ekspektasi yang muncul dari idealisasi model dynamic governance adalah lahir dan 

berfungsi kinerja kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat (adaptive policy). Fondasi utama dari dynamic governance adalah budaya 

yang didfinisikan sebagai nilai, belief system, dan cara pandang para pemangku 

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dalam memandang dan menerjemahkan 

perubahan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan dynamic governance tersebut 

dibutuhkan kapabilitas utama seluruh aktor, terutama pemerintah. Kapasitas dimaksud 

adalah : Pertama, kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan indikasi perubahan 

dan pembangunan di masa depan yang berdampak pada negara (thinking ahead); kedua, 

kemampuan dan komitmen untuk mengkaji ulang dan merumuskan kembali kebijakan 

Gambar 3. 16 Visualisasi Kerangka Pikir Kajian 
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yang berlaku untuk meningkatkan efektivitasnya (thinking again); dan ketiga, 

kemampuan dan keterbukaan terhadap gagasan, pengalaman, dan masukan dari para 

pemangku kepentingan (thinking across). Faktor pengungkit dari ketiga kapabilitas 

tersebut adalah kompetensi pelaku kebijakan (able people) dan proses pemerintahan yang 

fleksibel dan cepat dalam merespon perubahan (agile process). 

Konsepsi dan karakteristik dynamic governance esensinya menitikberatkan 

pembangunan kapasitas institusi publik yang diletakan sebagai aktor/agen utama 

perubahan dan pembangunan. Kemampuan untuk menciptakan adaptive policy tidak 

terbatas pada kemampuan untuk merumuskan dan mengeksekusi kebijakan dan layanan 

publik sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis, tetapi lebih dari itu, berperan besar 

melakukan transformasi yang mampu mendorong para pemangku kepentingan lainnya, 

sektor privat dan masyarakat, untuk memainkan peran aktif dalam proses pembangunan. 

Dengan kata lain, dalam karakteristik dynamic governance tercermin pula kapasitas 

birokrasi pemerintah untuk memimpin secara deliberatif dalam melakukan aksi nyata 

membangun tatanan interaksi sosial, ekonomi dan politik dan kapasitas pemangku 

kepentingan yang dapat berkontribusi bagi terciptanya adaptive policy. 

Cara pandang, pola pikir, dan tindak intervensi yang dinamis dan adaptif juga harus 

diimbangi dengan kemampuan pemerintah memahami permasalahan dengan basis 

keberagaman atau perbedaan yang ada dan menyediakan ruang-ruang medis kebijakan 

yang tidak dimonopoli dengan prinsip one or single best way, one fit for all. Idealisasi 

model penyelenggaraan pemerintahan ini yang diistilahkan dengan uniersity governance, 

yang bertumpu pada beberapa hal berikut ini : 

1) penghormatan pada nilai-nilai pluralisme dalam mekanisme demokratisasi yang 

telah menjadi konsensus Bersama; 

2) menghendaki mekanisme penyelesaian masalah-masalah melalui kanal-kanal 

diskursus deliberative; 

3) memberi ruang dan perhatian yang kuat pada kekhususan dan karakteristik 

kebutuhan lokal melalui dinamika kebijakan yang afirmatif dan asymetris. 

Kerangka pikir yang menunjuk pada rancang bangun orientasi pembangunan 

bidang aparatur negara di atas, didasari dengan peletakkan domain reformasi 

kelembagaan dan birokrasi sebagai pre requisites dan cross cutting issue. Domain ini juga 

memberi pemahaman organisasi dan kelembagaan yang dipahami dengan bingkai 
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reformasi sebagai prasyarat yang harus distrukturisasi ke dalam setiap domain 

pembangunan aparatur negara. Di dalamnya, mencakup persoalan-persoalan konseptual 

dan kontekstual terkait organisasi publik mulai dari substansi tentang desain, struktur, 

size of grotwh, teknologi. Hal lain yang dicakup adalah tentang kelembagaan yang tentu 

memiliki muatan material substantif yang sangat luas baik menunjuk pada aspek 

lembaganya sendiri (organisasi) maupun aspek proses pelembagaannya 

(institutionalization), mulai dari sumber daya manusia, proses strategis manajemen, 

pembentukkan dan penataan organisasi (baik fungsi maupun strukturnya), mekanisme 

koordinasi, kerangka regulasi, dan persoalan doktrin nilai atau value. Keseluruhan 

cakupan ini dipahami dalam kerangka reformasi administrasi di mana hal tersebut 

berimplikasi pada penempatannya pada dua (2) posisi penting, yakni sebagai obyek 

reformasi dan juga sebagai hasil (outcome) dari tindak intervensi reformasi yang 

dilakukan. 

Cross cutting issue lainnya, adalah domain pembangunan pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang secara kontekstual dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia saat ini diistilahkan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Sistem ini mendorong terjadinya transformasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintahan baik dalam tata kelola internal maupun dalam menciptakan relasi 

transformasi layanan publik berkualitas. Perwujudan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dapat menjadi input yang memandu arah, koridor dan rumusan kualifikasi 

terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya ASN.  

Domain pembangunan Sumberdaya ASN dikonstruksikan sebagai pilar utama 

dalam pembangunan bidang aparatur negara. Hal didasari temuan-temuan faktual empiris 

dalam kajian dan juga posisi strategis sumber daya manusia dalam organisasi dan 

kelembagaan pemerintah dari perspektif teoritis. Hampir tidak mungkin membangun 

sistem administrasi dan kelembagaan pemerintah dengan meninggalkan pembangunan 

aspek manusianya itu sendiri. Dalam kaitan tersebut, adalah fakta yang tidak dapat 

dipungkiri bahwa pembangunan ASN di Indonesia lima (5) ke depan adalah tantangan 

besar dengan mencermati fakta empiris yang ada dan juga tuntutan strategis masa depan 

dalam konteks kompetisi dan daya saing global. Kompetensi dan profesionalisme ASN 

adalah isu strategis sekaligus agenda besar yang harus diinterensi untuk terciptanya 

kelembagaan birokrasi pemerintahan yang memiliki kemampuan adaptif dan berdaya 
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saing global. Hal inilah yang mendasari kerangka pikir kajian untuk menempatkan ASN 

sebagai pilar penting pembangunan bidang aparatur negara. 

Pilar lainnya yang harus menjadi fokus dalam pembangunan bidang aparatur negara 

adalah pilar yang diintroduksi dengan terminologi “arsitektur jaringan kerja”. Terma 

ini didasari fakta betapa kinerja birokrasi pemerintahan selama ini masih banyak 

terhambat karena persoalan koordinasi yang tidak efektif, relasi kelembagaan yang tidak 

terbangun, silo, dan tidak produktif,  kewenangan yang tidak saja saling terfragmentasi 

dan tumpang tindih, tetapi dalam beberapa hal juga saling menegasikan, dan juga 

distribusi informasi yang asimetris. Dengan posisi sebagai instrumen sistemiik 

menjalankan peran administration of development dan delievery mechanism maka 

membangun arsitektur jaringan kerja antar kelembagaan, antar sektor secara tematik dan 

integratif dengan tata laksana yang jelas terstruktur, dan terkendali menjadi agenda 

strategis yang harus dibangun dalam bidang aparatur negara. Jaringan kerja antar 

kelembagaan harus membentuk arsitektur yang jelas tentang apa yang harus dituju, 

bagaimana berbagi peran, siapa melakukan apa dengan cara bagaimana di fase yang mana 

dan dengan ukuran seperti apa kinerja akan dinilai. Jaringan kerja juga berbicara secara 

detail tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk memelihara indikator-indikator 

kinerja yang tidak saja harus ditetapkan dan diperjanjikan, tetapi juga harus dipastikan 

bahwa indikator tersebut berfungsi dalam pengukuran kinerja. Konstruksi ini dapat 

dicontohkan misalnya terkait dengan pelayanan publik, di mana semua kelembagaan 

yang menjadi penanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan publik harus 

bersepakat tentang konsepsi dan kinerja pelayanan publik yang ingin diwujudkan. Dari 

konsepsi pelayanan yang ingin diwujudkan, tindakan intervensi apa saja yang harus 

dilakukan. Selanjutnya, dipetakan secara strategis tentang perannya masing-masing, siapa 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan, siapa yang bertanggung jawab 

melakukan asistensi peningkatan kualitas pelayanan, siapa yang berkompeten melakukan 

pengawasan dan audit penyelenggaraan layanan, termasuk dalam hal menjamin 

bekerjanya indikator kinerja. 

Pilar penting lainnya dalam pembangunan bidang aparatur negara adalah pelayanan 

publik. Dalam hal ini pelayanan publik setidaknya ditempatkan pada dua (2) posisi 

strategis, yakni sebagai obyek intervensi pembangunan itu sendiri maupun posisinya 

sebagai hasil ataupun outcome bahkan impact dari tindakan intervensi berupa kebijakan, 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

74 

  

program, dan kegiatan pada pilar pembangunan bidang aparatur lainnya. Pelayanan 

publik yang berkualitas, yang responsif dan memberi dampak pada kesejahteraan 

masyarakat pada akhirnya adalah muara akhir dan ujung dari segala hal yang dilakukan 

pemerintah. Dengan konstruksi tersebut, maka upaya reformasi yang dilakukan pada pilar 

atau domain ASN, reformasi pada tata arsitektural interaksi jaringan kerja antar 

kelembagaan, reformasi dan penataan organisasi dan desain kelembagaan birokrasi, 

dengan basis penguatan kompetensi pemanfaatan teknologi sebagai wujud pemerintahan 

berbasis elektronik, pada intinya adalah untuk menghasilkan dampak kinerja yakni 

pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas adalah obyek 

sekaligus ujung yang diharapkan dari tindakan-tindakan intervensi strategis 

pembangunan bidang aparatur negara yang meliputi pilar reformasi kelembagaan dan 

birokrasi, Sumber Daya Manusia ASN, arsitektur jaringan kerja, dan pengembangan 

maturitas pemerintahan yang berbasis elektronik. 
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BAB IV 

KONDISI UMUM CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG 

APARATUR 

(CAPAIAN GLOBAL DAN RPJMN 2015-2019) 

4.1 Capaian Global  

1. Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) 

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang Kemudahan 

Berusaha, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB 2018) naik 19 

peringkat ke posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini melanjutkan tren 

percepatan peningkatan peringkat dalam dua tahun terakhir. Seperti diketahui, pada 

EODB 2017 posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari 106 ke peringkat 91. Pada tahun 

tersebut Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan demikian, dalam 

2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat.  

 

Gambar 4. 1 Peringkat Kemudahan Berusaha/EODB 2017 

Untuk mengetahui kemudahan berusaha di 190 negara ini, IFC/Bank Dunia 

mengukur pada 10 indikator yakni (1) Memulai Usaha, (2) Perizinan terkait 

Mendirikan Bangunan, (3) Penyambungan Listrik, (4) Pendaftaran Properti, (5) 

Akses Perkreditan, (6) Perlindungan terhadap Investor Minoritas, (7) Pembayaran 

Pajak, (8) Perdagangan Lintas Negara, (9) Penegakan Kontrak, dan (10) 

Penyelesaian Perkara Kepailitan. Laporan Bank Dunia tahun 2017 menempatkan 

Indonesia sebagai negara Top Reformer dalam peningkatan kemudahan berusaha 

dengan perbaikan di 7 indikator yakni (1) Memulai Usaha, (2) Penyambungan 

Listrik, (3) Pendaftaran Properti, (4) Akses Perkreditan, (5) Pembayaran Pajak, (6) 
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Perdagangan Lintas Negara dan (7) Penegakan Kontrak. Dari 190 negara yang 

disurvei, 139 negara melakukan perbaikan pada seluruh indikator.  

Sebelum EODB 2017 posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116-129. 

Sebagai perbandingan, perkembangan peringkat negara-negara lain di ASEAN 

dalam 2 tahun terakhir antara lain: Vietnam naik 23 peringkat dan Thailand naik 20 

peringkat. Adapun Malaysia turun 2 peringkat dan Filipina turun 14 peringkat. 

Indikator EODB 2018 yang mengalami perbaikan tajam di Indonesia adalah: (1) 

Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvency) dari posisi 74 di EODB 2016 

menjadi posisi 38 di EODB 2018 (36 peringkat); (2) Penegakan Kontrak (Enforcing 

Contracts) dari posisi 171 di EODB 2016 menjadi posisi 145 di EODB 2018 (26 

peringkat); (3) Penyambungan Listrik (Getting Electricity) dari posisi 61 di EODB 

2016 menjadi posisi 38 di EODB 2018 (23 peringkat).  

Selanjutnya, untuk mengejar target peringkat 40 pada EODB 2020, 

pemerintah akan fokus melakukan beberpa perbaikan dalam hal:  

a. Memulai usaha (starting a business) dengan cara mengurangi prosedur perizinan 

dan penerapan layanan sistem online.  

b. Sistem Pembayaran Pajak (Paying taxes) dengan cara melanjutkan program E-

Filing dan memperbaiki database perpajakan. 

c. Perdagangan Lintas Batas (Trading across borders) dengan cara menurunkan 

jumlah lartas, menerapkan integrated risk management, dan penggunaan sistem 

online. 

Gambar 4. 2 Posisi Indonesia pada 10 Indikator 
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d. Izin Mendirikan Bangunan (Dealing with construction permits) dengan cara 

simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan. 

2. Indeks Daya Saing (Government Competitiveness Index) 

Dalam laporan tahun 2017-2018, WEF (World Economic Forum) 

mengungkapkan digunakannya 12 pilar untuk mengukur daya saing yang menjadi 

penentu dari pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan. 12 pilar tersebut adalah (1) Insitusi (Insitutions), (2) 

Infrastruktur (Infrastructure), (3) Lingkungan Makroekonomi (Macroeconomic 

Environment), (4) Kesehatan dan Pendidikan Primer (Health and Primary 

Education), (5) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Peterampilan (Higher Education 

and training), (6) Efisiensi pasar barang (Goods Market Efficiency), (7) Efisiensi 

pasar tenaga kerja (Labour Market Effiency), (8) Pengembangan pasar Finansial 

(Financial market development), (9) Kesiapan Teknologi (Techological readiness), 

(10) Besaran pasar (Market Size), (11) Kepuasan berbisnis (Business Satisfaction) 

dan (12) Inovasi (Innovations).  

WEF menganggap bahwa laporan ini dapat menjadi bantuan bagi pada 

pengambil keputusan dalam mendesain kebijakan yang lebih baik. Asumsi ini timbul 

sebab keputusan yang baik harus didasarkan pada kolaborasi pihak swasta dan 

public, sehingga mampu untuk menjadi upaya mengembalikan rasa percaya diri 

dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena perubahan 

ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis WEF pada bulan September 2018, sebanyak 

137 negara masuk dalam daftar GCI tahun ini dan Indonesia bertengger di peringkat 

36. Peringkat ini merupakan peningkatan dari peringkat tahun sebelumnya yang 

menempatkan Indonesia diposisi 41.  Posisi Indonesia tersebut secara ekonomi 

dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang selama ini 

telah dikenal sebagai negara maju seperti Brazil (peringkat 80), Rusia (peringkat 38), 

Italia (peringkat 43) ataupun Turki (peringkat 53).  

WEF menilai bahwa Indonesia telah berhasil untuk meningkatkan performanya 

dalam berbagai pilar walaupun peringkat ini diraih dari keunggulan besaran pasar 

yang berada di peringkat 9 dunia, dan kekuatan makroekonomi yang menempati 

peringkat 26 dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga diniliai sebagai negara yang 

berada di peringkat atas dalam hal inovasi di negara-negara berkembang. Namun 
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sayangnya, Indonesia masih terbilang buruk dalam kesiapan teknologi dan efisiensi 

pasar tenaga, dimana WEF menempatkan Indonesia dalam peringkat 80 dan 96 

dunia.  

Meski Indonesia dinilai kompetitif dibanding negara-negara maju sebagaimana 

tersebut di atas, Indonesia masih harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara 

lainnya yang telah berada di peringkat lebih atas, seperti Singapura (peringkat 3), 

Malaysia (peringkat 23) dan juga Thailand (peringkat 32). Melihat peringkat ini, 

sehingga otomatis di level Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat dari 

10 negara anggota ASEAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diseminasi RPJPN 2005-2025 kepada Peserta Pemilu Presiden 2019 Komisi 

Pemilihan Umum 

 

Gambar 4. 3 Review Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Aparatur 

Negara (RPJMN) 2015-2019 
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4.2 Review Kinerja RPJMN 2015-2019 

Dalam bagian ini akan dipaparkan review capaian kinerja pembangunan bidang 

aparatur negara berdasarkan RPJMN 2015-2019. Pemaparan akan diawali dengan uraian 

capaian kinerja dengan indikator-indikator dan target yang sesuai dan disebutkan secara 

eksplisit dalam RPJMN 2015-2019, dan kemudian akan dielaborasi dengan capaian-

capaian lain yang tidak tersebut secara langsung tetapi memiliki keterkaitan yang erat 

dengan pembangunan bidang aparatur berdasarkan RPJMN 2015-2019.  

Pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015-2019 memiliki tiga (3) 

sasaran besar nasional, yakni Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang 

efektif dan efisien; (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk 

sasaran pertama, pembangunan bidang aparatur berkaitan dengan capaian kinerja laporan 

keuangan, tingkat kapabilitas aparatur pengawasan, tingkat akuntabilitas instansi 

pemerintah, tingkat kematangan sistem pengawasan, dan pemanfaatan atau penggunaan 

e-procurement. Sedangkan sasaran kedua meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi, 

tingkat profesionalisme aparatur, dan kualitas penerapan e-government. Terakhir, sasaran 

yang ketiga yakni birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, berkaitan 

dengan instansi pemerintah penyediaan layanan publik yang memiliki tingkat kepatuhan 

terhadap pelaksanaan regulasi pelayanan publik (UU No 25 Tahun 2009). 

4.2.1 Review Kinerja Pilar Pembangunan  Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana dari berbagai kebijakan dan 

berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2017, jumlah PNS sebanyak 4.348.698 orang. 

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah PNS yang ada tidak terlalu 

besar, hanya sekitar 1,64 persen dari jumlah penduduk. Untuk perbandingan, persentase 

PNS terhadap penduduk di Singapura sudah mencapai 4 persen, Malaysia sekitar 5 

persen, Filipina 2,9 persen dan Brunei Darussalam mencapai 11,4 persen. Pada 2017 rasio 

pegawai per penduduk Indonesia 1 per 61, jauh di bawah rasio normal 1 per 50 penduduk. 

Permasalahan ASN sebenarnya bukan terletak pada jumlah yang terlalu besar, 

namun pada distribusi pegawai yang tidak sesuai kebutuhan, di mana sebagian besar 

pegawai ada dan bekerja di daerah perkotaan. Masalah lain adalah kualifikasi dan 

kompetensi pegawai yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini jumlah 
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pegawai administrasi melebihi kebutuhan, sementara jumlah tenaga teknis masih sangat 

terbatas, terutama di daerah pemekaran. Dari segi pendidikan, kualitas pegawai yang ada 

juga masih rendah. Selain itu, sebagian besar pegawai berusia tua dan birokrasi 

pemerintah juga ancaman tsunami pensiun, sebagai akibat diterapkannya kebijakan zero 

growth dan moratorium penerimaan CPNS selama beberapa tahun. Dari seluruh jumlah 

PNS tersebut, 51,38 persen adalah tenaga fungsional tertentu (JFT), seperti tenaga 

pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya, sedangkan sebanyak 38,44 persen 

merupakan tenaga fungsional umum (JFU) atau tenaga administrasi dan sisanya 10,18 

persen adalah pejabat struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi, administrator dan 

pengawas. Sayangnya, sebagian besar tenaga fungsional tertentu adalah tenaga pendidik, 

sementara tenaga fungsional lainnya seperti tenaga kesehatan, pertanian, pekerjaan umum 

dan tenaga teknis lainnya masih sangat terbatas jumlahnya. Sementara, jumlah tenaga 

administrasi mencapai 38,44 persen dan sudah melebihi kebutuhan. Kondisi tersebut 

menghambat peningkatan kinerja birokrasi. 

 

Gambar 4. 4 Kondisi ASN berdasarkan Jenis Jabatan per Juni 2017 

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan  KASN periode Tahun 2017 

Pada Gambar di atas terlihat, ada sekitar 10,2 persen atau 442.578 orang menduduki 

jabatan struktural. Diantara pejabat struktural tersebut, yang menduduki jabatan 

pimpinan, atau jabatan struktural eselon I dan eselon II, sejumlah 20.427 orang.  Untuk 

jabatan Struktural ; Eselon 1 (614), Eselon 2 (19.813), Eselon 3 (94.528), Eselon 4 

(314.665) dan Eselon 5 (12.958). Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Tinggi (JFT) ; a) 

tenaga pendidik/guru (72,3%), b) tenaga kesehatan (13,5%), dan tenaga teknis lainnya 

(14,1%). 
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Kendala lainnya adalah struktur umur dimana PNS Indonesia mengalami masalah 

penuaan. Dari gambar di atas terlihat bahwa lebih dari 50 persen PNS berusia di atas 45 

tahun. Sedangkan yang berusia di bawah 30 tahun kurang dari 10 persen. Selain itu PNS 

yang berusian 55 tahun ke atas dan akan memasuki masa pensiun dalam 10 tahun terakhir 

sudah mencapai 11 persen. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan zero growth dan 

moratorium penerimaan CPNS yang diterapkan selama beberapa tahun. Apabila kondisi 

seperti ini tidak diantisipasi dengan tepat maka akan ada kekurangan pegawai yang 

tentunya akan membawa dampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Gambar 4. 5 Kondisi ASN berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan 

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan  KASN periode Tahun 2017 

• Jumlah PNS usia 50+ mencapai 1.506.273 orang 

• PNS dengan jenjang pendidikan dibawah D4/S1 mencapai 51% 

 

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, masih terdapat sejumlah PNS yang 

pendidikannya rendah yaitu SLTP ke bawah sebanyak 130.073 orang. Meskipun jumlah 

PNS yang berpendidikan tinggi sudah mencapai 53 persen, namun seperti dinyatakan 

sebelumnya bahwa sebagian besar tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang 

dituntut oleh jabatannya. Disisi lain, masih terdapat pegawai honorer dan pegawai 

kontrak yang jumlahnya cukup besar, meskipun antara tahun 2006 sd 2014 Pemerintah 

telah mengangkat PTT (Pegawai Tidak Tetap) tanpa melalui seleksi sebanyak 1.185.974 

orang. Namun menurut data yang tercatat di BKN (kondisi 6 Oktober 2016, yang 

disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR tanggal 10 Oktober 2016), ternyata 
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masih banyak yang belum diangkat menjadi CPNS. Sebagaimana tercatat dalam gambar 

4. 6. 

 

Grafik 4. 6 Jumlah Tenaga Honorer di Seluruh Instansi Pemerintah 

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan  KASN periode Tahun 2016 

Dari segi kualitas, kondisi para PNS yang menduduki jabatan pimpinan cukup 

menjadi masalah. Ini tercermin dari hasil penilaian kompetensi dan potensi yang 

dilakukan oleh BKN terhadap sekitar 1000 orang Pejabat. Pimpinan Tinggi Pratama yang 

dilakukan pada tahun 2016 yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat dan Instansi 

Pemerintah Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4. 7. 

 

Gambar 4. 7 Matriks Hasil Assesment Pejabat Pimpinan 

 Sumber : Laporan Kinerja Tahunan  KASN periode Tahun 2017 
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Hasil penilaian tersebut di atas menunjukan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama 

yang kompeten dan berpotensi menghasilkan kinerja optimal hanya 8,84 persen. 

Sebaliknya, yang kompetensinya rendah dan kurang berpotensi mencapai 48,64 persen. 

Selain itu, terdapat 11,22 persen pejabat yang sebenarnya kompeten namun kinerjanya 

rendah. Penilaian kompetensi lainnya juga diperoleh dari hasil uji kompetensi pada 4000 

orang PNS yang menduduki jabatan struktural baik di pusat maupun daerah. Dalam 

gambar 3.4 ditunjukan bahwa pejabat struktural yang kompeten dan berpotensi 

menghasilkan kinerja optimal mencapai 13,48 persen. Sebaliknya, pejabat structural 

dengan kompetensi rendah dan kurang berkinerja mencapai 0,2 persen. Selain itu, 

terdapat 0,78 persen pejabat yang sebenarnya kompeten namun kinerjanya rendah. 

 

Gambar 4. 8 Matriks Hasil Assesment Pejabat Struktural 

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan  KASN periode Tahun 2017 

 

4.2.2 Review Kinerja Pilar Kelembagaan – Reformasi Birokrasi  

Capaian kinerja pembangunan Bidang Aparatur Negara juga menarik untuk 

ditelaah dari dimensi atau pilar pembangunan reformasi kelembagaan dan birokrasi. 

Secara umum, pembangunan bidang aparatur negara Tahun 2015-2017 pada pilar 

kelembagaan dan reformasi birokrasi diakui telah menghasilkan banyak capaian, seperti 

misalnya capaian kinerja sebagai berikut : a) Peningkatan efektivitas pelaksanaan 

reformasi birokrasi di level Kementerian/ Lembaga yang mencapai 169,19 %; b) 

Peningkatan akuntabilitas dari Kementerian /Lembaga dengan nilai “baik” yang 

mencapai 118, 47 %; c) Peningkatan penerapan sistem integritas dengan jumlah IP yang 

memiliki umit kerja berpredikat WBK/WBBM mencapai 133,33%. 
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Namun demikian, apabila dilihat secara keseluruhan dan dibandingkan dengan 

target di akhir periode tahun 2019, maka terdapat sejumlah titik permasalahan dalam 

pencapaian target kinerja yang membutuhkan banyak intervensi usaha lebih. Secara 

keseluruhan, hal ini dapat dilihat dari Gambar 4. 9.  

Sumber: LAKIP, Kementerian PAN RB, 2017. 

Secara lebih detail, beberapa hal pada pilar reformasi kelembagaan dan birokrasi 

yang telah dicapai dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertama, adalah terkait dengan capaian kinerja dari upaya kebijakan dan program 

penataan kelembagaan, organisasi, dan bisnis proses instansi pemerintah. Penataan 

kelembagaan terutama ditujukan pada lembaga berupa LNS dan LPNK. Pembangunan 

kelembagaan dan reformasi birokrasi memiliki arti penting dalam menghadirkan 

perangkat birokratis dan model sistemik penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan 

efisien. Dalam kerangka tersebut, keberadaan kelembagaan birokrasi diharapkan mampu 

menciptakan interaksi sinergis antar kelembagaan sekaligus mengeliminasi potensi 

terjadinya overlapping dari berbagai kelembagaan yang ada. Salah satunya, terkait 

Gambar 4. 6 Titik Permasalahan dalam pencapaian target kinerja di  

LAKIP KEMENPAN 2016 
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dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non 

Struktural (LNS).  

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan bidang aparatur negara pada pilar 

kelembagaan dan reformasi birokrasi menempatkan kebijakan penataan, 

penyederhanaan, dan integrasi LNS sebagai salah satu hal mendasar yang dilakukan 

secara bertahap. Penataan LNS bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

antar instansi pemerintah. Penataan LNS telah dilakukan sejak tahun 2014. Sampai 

dengan tahun 2017 sebanyak 21 LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden telah 

dibubarkan, yaitu 10 LNS dibubarkan melalui Perpres No. 176 tahun 2014, 2 LNS 

dibubarkan melalui Perpres No. 16 Tahun 2015 dan 9 LNS dibubarkan melalui Perpres 

116 tahun 2017. Sedangkan jumlah LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

cenderung bertambah sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengamanatkan pembentukan lembaga baru. Namun demikian secara keseluruhan terjadi 

penururan jumlah dari 109 LNS di tahun 2014 menjadi 98 LNS di tahun 2017, yaitu 73 

LNS dibentuk berdasarkan Undang-Undang, 5 LNS dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah, dan 20 LNS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden. 

Penataan kelembagaan LNS juga dilakukan dengan orientasi kinerja efektivitas 

organisasi dan kelembagaan setelah dilakukan penataa (dengan indikator kinerja % 

Lembaga yang Efektif Setelah Penataan Berdasarkan Hasil Evaluasi/Audit). Pada tahun 

2017 telah dilakukan penataan terhadap 44 kelembagaan yang meliputi Kementerian, 

LPNK dan LNS. Penataan dilakukan melalui analisis organisasi dan bisnis proses 

Gambar 4. 7 Regulasi setiap periode tentang sasar pembentukan LNS 

(Lembaga Non Struktural) 
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terhadap usulan yang diajukan K/L. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan sebagai 

parameter untuk menganalisis usulan tersebut agar organisasi yang ditata dapat 

proporsional, efektif dan efisien, yaitu aspek perencanaan, aspek penerapan, aspek 

pencapaian dan aspek lainnya. 

Tabel 4. 1 Pembubaran LNS 2014 -2017 

No Tahun Regulasi Jumlah LNS 

Dibubarkan/ 

Diintegrasikan 

Nama LNS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Perpres No 176 

Tahun 2014 

Tentang 

Pembubaran 10 

LNS 

10 ▪ Dewan Penerbangan dan 

Antariksa Nasional RI 

▪ Lembaga Koordinasi dan 

Pengendalian Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial 

Penyandang cacat 

▪ Dewan Buku Nasional 

▪ Komisi Hukum Nasional 

▪ Badan Kebijaksanaan dan 

Pengendalian 

Pembangunan Perumahan 

dan permukiman nasional 

▪ Komite Antar 

Departemen Bidang 

Kehutanan 

▪ Badan Pengembangan 

Kawasan Pengembangan 

Ekonomi Terpadu 

▪ Komite Aksi Nasional 

Penghapusan Bentuk-

Bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak 

▪ Dewan Pengembagan 

Kawasan Timur Indonesia 
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No Tahun Regulasi Jumlah LNS 

Dibubarkan/ 

Diintegrasikan 

Nama LNS 

▪ Dewan Gula Indonesia 

2 2015 Perpres No 16 

Tahun 2015 

Tentang 

Kementerian 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

2 ▪ Badan Pengelola 

Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca dari 

Deforestasi, Degradasi 

Hutan dan Lahan Gambut 

▪ Dewan Nasional 

Perubahan Iklim 

3 2016 Perpres No 116 

Tahun 2016 

Tentang 

pembubaran 9 LNS 

 ▪ Badan Benih Nasional 

▪ Badan Pengendali 

Bimbingan Masal 

▪ Dewan Pemantapan 

Ketahanan Ekonomi dan 

Keuangan 

▪ Komite Pengarah 

Pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus, Pulau 

Batam, Pulau Bintan, 

Pulau Karimun 

▪ Tim Nasional Pembakuan 

Nama Rupabumi 

▪ Dewan Kelautan 

Indonesia 

▪ Dewan Nasional 

Kawasan 

Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan 

Bebas 
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No Tahun Regulasi Jumlah LNS 

Dibubarkan/ 

Diintegrasikan 

Nama LNS 

▪ Badan Koordinasi 

Penataan Ruang 

Nasional 

▪ Komisi Nasional 

Pengendalian 

Zoonosis 

4 2017 Perpres No 21 

Tahun 2017  

Perpres No 124 

Tahun 2016 

Tentang Perubahan 

Atas Perpres No 75 

tahun 2006 

Tentang  

2 ▪ BPLS 

▪ Komisi 

Penanggulangan 

AIDS Nasional 

Sumber : Kementerian PANRB 2017 

Kedua, Pencapaian Sasaran Peningkatan Reformasi Birokrasi (indikator indeks 

RB). Capaian kinerja lainnya berkaitan dengan pembangunan Bidang Aparatur Negara 

adalah kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 

No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori 

”D” sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori ”AA”. Instansi pemerintah yang 

memiliki nilai RB “baik” adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 

nimimal > 60 atau dengan kategori minimal “B”.  

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bappenas pada sambutan Refleksi 

2017 dan Resolusi 2018 Kementerian PAN dan RB, diperoleh gambaran faktual terkait 

indeks reformasi birokrasi di mana terjadi peningkatan indeks baik pada lingkup 

Kementerian /Lembaga (K/L), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota pada periode 2015 ke 

periode 2016. Pada lingkup K/L indeks reformasi meningkat dari angka 86,84 di tahun 

2015 ke angka 92,68 di tahun 2016. Pada periode yang sama, peningkatan juga terjadi 
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pada level Provinsi di mana angka 8,82 di tahun 2015 meningkat menjadi 38, 24 di tahun 

2016. Sedangkan di level Kabupaten meningkat dari angka 9,6 menjadi 37, 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sambutan Kepala Bappenas dalam Refleksi 2017 Resolusi 2018 Kementerian 

PAN-RB, 2018 

Capaian peningkatan indeks reformasi birokrasi tertinggi ada di lingkup K/L, 

sedangkan di level daerah, peningkatan indeks reformasi masih harus membutuhkan 

perhatian dan intervensi yang kuat baik di provinsi maupun di Kabupaten Kota. Apabila 

dibandingkan dengan hasil survey independen Sucofindo (2017), maka pergerakkan dan 

dinamika dari rata-rata nilai reformasi birokrasi Pada periode 2015-2017 juga 

menggambarkan hasil yang tidak jauh berbeda di mana rata-rata nilai reformasi birokrasi 

selalu meningkat setiap tahun dan rata-rata nilai reformasi birokrasi di lingkup K/L lebih 

baik dibandingkan di daerah sebagaimnan pada Gambar 4. 11. 

Sumber : Forum Leaders Talks – Kementerian PANRB 2017 

Gambar 4. 8 Indeks Reformasi Birokrasi 

Gambar 4. 9 Rata-rata Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2017 
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Lebih detail, berdasarkan pencapaian presentase instansi pemerintah yang memiliki 

nilai indeks “Baik” (kategori “B” ke atas), persoalan kinerja reformasi birokrasi masih 

menunjukkan problem yang serius di daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di 

lingkup Kabupaten/Kota bahkan capaian kinerja hanya sebesar 25, 93 % pada tahun 2016 

sebagaimana data yang diperoleh dari LAKIP Kemenpan Tahun 2016 sebagaimana pada 

Gambar 4. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LAKIP Kementerian PANRB Tahun 2016 

Pada tahun 2017, capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dikatakan 

mengalami perkembangan yang positif, tetap dengan menggunakan indikator kinerja % 

Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks RB Baik (kategori “B” ke atas). Dari 82 

Kementerian/Lembaga yang dievaluasi sebanyak 77 K/L (95.06%) memperoleh nilai 

indeks RB ”baik” atau 126.75 % dari target 75%. Capaian tersebut meningkat dari tahun 

sebelumnya sebesar 91,36 %. Untuk pemerintah provinsi dari 34 Provinsi sebanyak 16 

Provinsi (47.06%) memperoleh nilai indeks RB ”Baik” atau 117,65% dari target 40%. 

Capaian tersebut meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

26,74%. Sedangkan dari 514 kab/ kota yang dievaluasi, yang memperoleh nilai indeks 

RB ”baik” sebanyak 21 Kab/Kota (4,13%). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan 

dengan capaian tahun lalu sebesar 3,89%. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 

2017 sebesar 25%, maka Hal tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi 

birokrasi baik pusat maupun daerah menunjukkan tren positif.  

Presentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks RB Baik (Kategori 

“B” ke atas) 

Gambar 4. 10 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 
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Perbaikan yang paling signifikan antara lain penataan manajemen Aparatur Sipil 

Negara yang ditandai dengan upaya penerimaan pegawai yang transparan dan bersih dari 

KKN, pengisian jabatan tinggi dengan metode merit dan lelang terbuka, peningkatan 

kompetensi pegawai serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan. Pelaksanaan 

reformasi birokrasi juga didasarkan pada bagaimana pemerintah membangun pelayanan 

publik dan mengembangkan budaya anti korupsi. Berdasarkan hal tersebut, pada periode 

2015-2017 nilai persepsi masyarakat menunjukkan hasil yang baik atas apa yang 

dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengembangan budaya 

anti korupsi sebagaimana pada Gambar 4. 13. 

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2017 

Ketiga, capaian kinerja pembangunan Bidang Aparatur Negara pilar kelembagaan 

dan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas. Pembangunan 

pilar kelembagaan, yang salah satu sasarannya ingin menghadirkan atau mewujudkan tata 

kepemerintahan yang akuntabel, diarahkan pada penerapan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang diindikasikan dengan capaian skor atau kategori. Penerapan 

SAKIP pada dasarnya menggambarkan suatu kemampuan K/L instansi dalam 

mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, kemampuan dalam 

menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan kemampuan instansi dalam 

menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian 

sasaran pembangunan. Efisiensi diharapkan tercapai melalui perumusan sasaran 

pembangunan yang lebih berorientasi hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

Gambar 4. 11 Nilai Survet Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2017 oleh 

Lembaga Independen 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

92 

  

refocusing program/kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut, dan 

upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas antar instansi. 

Hasil penerapan SAKIP dari periode 2015 ke periode 2017 dapat disajikan sebagaimana 

Gambar 4. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan apabila ditelaah dari sisi capaian rata-rata nilai SAKIP di tiga level 

atau susunan pemerintahan yang ada, akan tampak sebagaimana pada Gambar 4. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja pembangunan organisasi dan kelembagaan pemerintah juga 

direview dari akuntabilitas kinerja keuangan dengan menggunakan indikator predikat 

Gambar 4. 12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Gambar 4. 13 Rata-rata Nilai SAKIP dari K/L, Instansi Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 
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opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah kementerian dan lembaga yang 

meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), meningkat dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan LHP atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 

80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara. Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2016). 

Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara tahun 2016 yang meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74. 

Sementara itu, predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 ini diberikan ke 

6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 

2016 sebelumnya yang berjumlah 8 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Pada 

Laporan Keuangan 2017, predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) tahun 2017 

diberikan kepada 2 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini juga menurun 

dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. 

Presiden Jokowi mengapresiasi segala peningkatan kualitas LHP tersebut. Namun, 

diharapkan agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki kualitas LHP agar 

memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017, BPK telah 

mengeluarkan hasil pemeriksaan atas 5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

yang terlambat menyampaikan LKPD Tahun 2016. Seperti diketahui, sebanyak 5 dari 

542 LKPD 2016 belum disampaikan dalam IHPS I 2017. Dari 542 pemda yang telah 

menyampaikan LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 LKPD (70%) mendapat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 141 LKPD mendapat Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) dan 23 LKPD (4%) mendapat opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak 

Menyatakan Pendapat (TMP). Menurut tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 

dari 34 pemerintahan provinsi (91%), kemudian 275 dari 415 pemerintah kabupaten 

(66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini WTP ini telah melampaui 

target kinerja keuangan daerah dibidang penguatan tata kelola pemda yang ditetapkan 

dalam RPJMN 2015-2019, yakni masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada 2019. 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/31/berapa-laporan-keuangan-kementerianlembaga-yang-mendapat-opini-wtp
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/31/berapa-laporan-keuangan-kementerianlembaga-yang-mendapat-opini-wtp
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4.2.3 Review Kinerja Pilar Capaian  Kinerja Pelayanan Publik 

Belum maksimalnya kinerja birokrasi menjadi salah satu problem terbesar yang 

dihadapi oleh Negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para 

eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk 

dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun 

lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. 

Setelah lebih dari satu dasa warsa reformasi, Indonesia mencatat sejumlah 

perbaikan dan peningkatan dalam hal kualitas dan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 

2015, Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei nasional yang dilakukan di 

34 provinsi pada 24-29 Oktober 2015. Hasil survey itu menunjukkan bahwa kinerja 

birokrasi pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang pelayanan publik dipersepsikan 

membaik, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan masih relatif 

rendah. Berdasarkan hasil riset LKP, bagian terbesar responden yakni 44,3 persen publik 

mempersepsikan bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik setelah satu tahun 

pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan 

pemerintahan sebelumnya. Sementara hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa 

birokrasi pelayanan publik di era pemerintahan Jokowi-JK semakin buruk jika 

dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.  

LKP juga mencatat bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja 

birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Membaiknya 

kinerja birokrasi pelayanan publik di mata publik tidak terlepas dari berbagai program 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di tahun 2018 ini, Lembaga 

Ombudsman RI merilis hasil surveinya tentang kualitas pelayanan publik yang dihelat 

oleh Kementerian dan Lembaga di lingkungan pemerintah RI. Hasil survei menyebutkan 

sebanyak 57 persen kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia berada pada zona 

kuning atau memiliki tingkat kepatuhan sedang dan 8 persen berada pada zona merah 

atau memiliki tingkat kepatuhan rendah. Sedang kementerian dan lembaga yang berada 

pada zona hijau atau memiliki tingkat kepatuhan tinggi hanya 35 persen. Atas dasar data 

itu, Lembaga Ombudsman RI menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di 

Indonesia tahun ini masih rendah. Rendahnya pelayanan publik, juga tampak dengan 

masih tingginya praktik pungutan liar dan suap, yaitu 36 persen. Oleh karena itu, 
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pemerintah RI menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja 

pelayanan masyarakat.  

Pelayanan publik memerlukan respon yang cepat dari unit/lembaga penyedia 

layanan publik. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi dan informasi. 

Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat 

secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. 

Pelayanan dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur dan 

sarana prasarana yang memadai. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan 

publik memerlukan kriteria standar yang diakui secara global (internasional). Pencapaian 

sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan publik diukur dari indikator 

Indeks Pelayanan Publik Nasional. capaian kinerja pelayanan dengan indeks ini 

menyentuh angka 115,61 %, hasil rasio dari target 2,69 dan realisasi 3,1. 

 

 

 

 

 

Indikator Indeks Pelayanan Publik Nasional terdiri atas 6 aspek yaitu kebijakan 

pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, 

konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Setiap aspek dibobot secara 

proporsional sehingga mencapai angka 100%. Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari 

setiap formulir dirata-rata, untuk kemudian dikonversikan menjadi angka indeks. 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2015 pada 

bidang perijinan dan tahun 2016 pada bidang kesehatan. Sedangkan pada tahun 2017 

pengukuran dilakukan terhadap 17 jenis layanan pada 354 unit pelayanan publik di 7 

instansi pemerintah yang meliputi: BPOM, Kantor Pertanahan, PTSP, Dinas Pendudukan 

dan Catatan Sipil, RSUD dan Polres Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut menunjukan bahwa sebanyak 8 IP 

memperoleh kategori B, 12 IP kategori B-, 19 IP kategori C, 11 IP kategori C-, 5 IP 

kategori D dan 4 IP kategori E. Sehingga Indeks Pelayanan Publik secara nasional tahun 

2017 sebesar 2,67 atau dengan kategori “Cukup”. Yang dihitung berdasarkan rata-rata 

Gambar 4. 14 Rasio Indeks Pelayanan Publik Nasional 
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dari jumlah IP yang diukur. Dibandingkan dengan target 2017 sebesar 2,5 maka capaian 

tersebut melebihi target (107,60%). 

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dilakukan oleh bebeberapa K/L. Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilepaskan 

dari penemuan cara-cara baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang 

dinamis. Hal ini dapat dicapai jika para penyelenggara pelayanan melakukan terobosan 

secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB mendorong tumbuhnya Satu 

Instansi Satu Inovasi (One Agency, One Innovation) yang bertujuan agar setiap instansi 

pemerintah menghasilkan program/kegiatan inovatif setiap tahun. Selanjutnya 

Kementerian PANRB mengadakan kompetisi untuk memilih inovasi pelayanan publik 

terbaik yang diharapkan dapat direplikasi oleh instansi lainnya, sehingga perbaikan 

pelayanan publik menjadi lebih cepat. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan dengan kapasitas 

inovasi yang dikompetisikan. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah dilaksanakan 

sejak tahun 2014 dengan peserta 515 inovasi dan dipilih praktik terbaik dalam Kategori 

Top 99, Top 33 dan Top 9. Untuk tahun 2015 pesertanya meningkat menjadi 1.189 

inovasi, dan terpilih Top 99 dan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015. 

Pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah inovasi yang mengikuti kompetisi 

pelayanan yaitu sebanyak 2.476 inovasi, dan ditetapkan TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik 

Tahun 2016 melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 99 Tahun 2016. Pada tahun 2017 

jumlah inovasi yang mengikuti kompetisi sebanyak 3.054 dan telah ditetapkan TOP 99 

dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Hal ini menunjukkan semakin 

tingginya kesadaran dan kemauan dari Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia akan 

pentingnya inovasi pelayanan publik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

sehari-hari. 

Berikutnya, kinerja pelayanan publik dapat ditelaah capaiannya dari aspek kinerja 

kepatuhan organisasi penyelenggara pelayanan publik terhadap pemenuhan UU No 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (audit kepatuhan pelayanan publik). Penilaian 

terhadap pemenuhan standar pelayanan publik yang ORI lakukan berpedoman kepada 

Pasal 8 UU No 37 Tahun 2008. Dalam penelitian kepatuhan, ORI memposisikan diri 

sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam 

pelayanan publik. Misalnya, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan 
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biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan 

nyaman, dan lain-lain. 

ORI tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan 

ditetapkan, sebagaimana telah dilakukan oleh lembaga lain. Survei Kepatuhan ini 

berfokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan 

publik. Atribut standar pelayanan yang disediakan oleh setiap unit layanan beragam 

bentuknya, seperti standing banner, brosur, booklet, pamflet, media elektronik, dan 

sebagainya. Penilaian ORI hanya berfokus pada atribut-atribut standar pelayanan yang 

sudah terpasang dan terlihat di ruang pelayanan, hal ini memudahkan masyarakat luas 

untuk mengakses dan mendapatkan standar pelayanan. 

Penilaian kepatuhan ini bertujuan mengingatkan kewajiban penyelenggara negara 

agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berbasis fakta dan metodologi 

pengumpulan data yang kredibel (evidence-based policy). Dokumen ini memaparkan 

hasil-hasil penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, 

dan pemerintah daerah pada tahun 2017. Penilaian menggunakan variabel dan indikator 

berbasis pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar 

pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Bab V UU Pelayanan Publik. Hasil penilaian 

diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning dan 

zona hijau). Namun, penilaian ORI tersebut pada dasarnya baik di tingkat kementerian, 

lembaga dan pemerintah daerah dengan mengambil sampel produk layanan yang 

berbeda-beda jumlahnya. Dengan demikian, hasil penilaian kepatuhan yang diberikan 

ORI kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak dapat saling 

dibandingkan satu sama lain, baik yang mendapatkan predikat rendah (zona merah), 

sedang (zona kuning) maupun tinggi (zona hijau). 

Pada pendekatan penilaian kepatuhan terhadap Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten di tahun 2017 ini menggunakan skema tidak 

lagi menilai entitas penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam zona hijau 

di tahun sebelumnya. Secara signifikan jumlah penyelenggara di level Pusat 

(Kementerian dan Lembaga) berkurang drastis dibandingkan jumlah penyelenggara di 

level Daerah (Pemerintah Provinsi. Kabupaten dan Kota) hal ini juga tidak terlepas dari 

banyaknya jumlah Pemerintah Daerah yang belum dijadikan sample penilaian. 
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Penilaian Kepatuhan dilakukan secara serentak di tahun 2017 ini pada 22 

Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Pemerintah Kota dan 107 Pemerintah 

Kabupaten pada periode Mei-Juli 2017 yang dilaksanakan oleh Tim Pusat (Kementerian 

dan Lembaga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dan Tim Perwakilan Ombudsman RI di 

33 Kantor Perwakilan Ombudsman RI (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Kota, dan Instansi Vertikal), dengan hasil sebagai berikut: 

a. Kepatuhan Kementrian  

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 14 kementerian 

menunjukkan bahwa sebanyak 35,71% atau 5 kementerian masuk dalam zona hijau 

dengan predikat kepatuhan tinggi, 57,14% atau 8 kementerian masuk dalam zona 

kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 7,14% atau 1 kementerian masuk 

dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah sebagaimana terlihat pada 

grafik 4. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kepatuhan di Lembaga 

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 6 lembaga 

menunjukkan bahwa sebanyak 13,33 % atau 2 lembaga masuk dalam zona merah 

dengan predikat kepatuhan rendah, 20 % atau 3 lembaga masuk dalam zona kuning 

Grafik 4. 1 Zonasi Kepatuhan Kementrian Tahun 2017 
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dengan predikat kepatuhan sedang dan 66,67 % atau 10 lembaga masuk dalam zona 

hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kepatuhan di Pemerintah Provinsi 

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 22 

pemerintah provinsi (pemprov) menunjukkan bahwa sebanyak 27,27% atau 6 

pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 45,45% atau 10 

pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 27,27% 

atau 6 pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4. 4 Zonasi Kepatuhan Provinsi Tahun 2017 

Grafik 4. 2 Zonasi Kepatuhan Lembaga Tahun 2017 
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d. Kepatuhan di Pemerintah Kabupaten 

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 

pemerintah kabupaten (pemkab) menunjukkan bahwa sebanyak 44,86% atau 48 

pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 42,99% atau 

46 pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 

12,15% atau 13 pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Kepatuhan di Pemerintah Kota 

Grafik 4. 5 Zonasi Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 
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Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 45 pemerintah 

kota (pemkot) menunjukkan bahwa sebanyak 17,78% atau 8 pemkot masuk dalam 

zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 48,89% atau 22 pemkot masuk dalam 

zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 15% atau 15 pemkot masuk 

dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. 

 

 

Grafik 4. 6 Zonas Kepatuhan Pemerintahan Kota 2017 

Sumber : Laporan Tahunan Ombusdman RI, 2017 
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BAB V 

LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG 

APARATUR NEGARA TAHUN 2020-2024 

5.1 Analisis Lingkungan Strategis Global 

Menelaah lebih jauh atas implikasi perubahan tersebut  maka terjadi perubahan 

lingkungan sebagaimana telah disinyalir dalam lingkungan strategis global pada 

Megatren 2014   terdapat sepuluh (10) poin penting, yaitu: demografi global, urbanisasi 

dunia, peranan emerging economies, perdagangan internasional, keuangan internasional, 

perubahan geopolitik, perubahan iklim, teknologi, persaingan sumber daya alam, kelas 

menengah.1 Menindak lanjuti hal tersebut, dengan diperkuat oleh pemahaman Deloitte 

(2015)  dengan tujuh (7) trend perubahan yang akan mentransformasi cara kerja birokrasi 

di masa depan. Pertama, government as an enabler instead of a solution provider, 

menunjukkan bahwa peran dan kontribusi aktor non-pemerintah akan semakin besar 

dalam memecahkan suatu persoalan. Kedua, made-for-me service delivery, menunjukkan 

bahwa pelayanan publik oleh pemerintah akan semakin personalized yang mudah diakses 

dari mana saja dan kapan saja. Ketiga, Distributed governance, proses co-creation antara 

pemerintah dan masyarakat akan semakin banyak dilakukan dalam melahirkan berbagai 

inovasi. Keempat, Data-smart government, menekankan bahwa evidence-based policy 

dengan memanfaatkan Big Data untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat.  

                                                           
1  Demorgafi global, penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%) yang mengakibatkan tren demografi global 

mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Setelah demografi global hal berikutnya adalah 

Urbanisasi dunia, dimana penduduk diunia yang tinggal di perkotaan mencapai 66% dan 95% pertambahan terjadi 

di emerging economies. Lalu peran emergeing economies, output negara berkembang 71% dari total output dunia 

dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%. Kemudian perdagangan internasional, dimana perdagangan 

global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdaganagan dan investasi dunia dengan 

pertumbuhan 6% per tahun. Lalu selanjutnaya adalah keuangan internasional, dimana dominasi mata uang dunia 

bergeser dari dolar AS menjadi multi currency. Aset keuangan emerging economies diperkirakan melebihi negara 

maju. Perubagan geopolitik, peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya 

kelas baru dan kelompok penentu. Kemudian perubahan iklim, dimana tantangan pemanasan global semakin besar 

(kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang). Suhu global meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha 

menurunkan emisi. Berikutnya adalah teknologi, dumana tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi 

informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetic, wearable devisec, energy terbarukan otomatisasi, dan 

artificial intelligence. Selanjutnya adalah persaingan sumber daya alam, dimana peningkatan peranan ekonomi Asia 

dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. Technological advancement meningkatkan 

efisiensi eksploitasi SDA. Terakhir adalah kelas menengah, dimana jumlah middle dan upper class lebih dari 84% 

(8,1 Miliar) yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin. 
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Gambar 5. 1 Terdapat 7 Trend Perubahan Yang Akan Mentransformasi Cara 

Kerja Birokrasi Di Masa Depan 

Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015  

Kelima, alternative forms of government funding, memunculkan transformasi 

perubahan dalam hal public-private partnership dan digital payment. Keenam, just-in-

time civil service, memunculkan transformasi perubahan dalam hal manajemen pegawai 

yang dinamis dan fleksibel dan talent pool, open source talent. Trend perubahan yang 

terakhir atau trend perubahan yang ketujuh adalah a new basis for national prosperity, 

menekankan bahwa indikator non-ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan (lingkungan, 

kesehatan, kebebasan, keamanan, dsb). Ketujuh trend perubahan yang akan 

mentransformasi cara kerja birokrasi di masa depan masih perlu dilengkapi oleh system 

kelembagaan agar perubahan dapat sesuai kebutuhan.  

5.1.1 Pergeseran Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan (digitalized 

governance, open governance, collaborative governance) 

Lingkungan strategis yang dihadapi Aparatur Negara dalam pembangunan, salah 

satunya dibentuk oleh hasil interaksi perkembangan paradigma penyelenggaraan 

pemerintahan pada era kontemporer Abad 21. Pengaruh ini menyangkut prinsip-prinsip 

nilai yang harus diadopsi berikut perilaku-perilaku birokrasi yang harus ditampilkan 

dalam menjalani peran pembangunan. Persoalannya, perspektif penyelenggaraan 

pemerintahan tersebut tidak berada dalam wujud dan bentuk yang tunggal. Terdapat 

• Peran dan kontribusi aktor non-pemerintah akan semakin besar dalam 
memecahkan suatu persoalan 

Government as an enabler instead of a
solution provider

• Pelayanan publik oleh pemerintah akan semakin personalized yang mudah 
diakses dari mana saja dan kapan sajaMade-for-me service delivery

• Proses co-creation antara pemerintah dan masyarakat akan semakin 
banyak dilakukan dalam melahirkan berbagai inovasiDistributed governance

• Evidence-based policy dengan memanfaatkan Big Data untuk 
memecahkan persoalan-persoalan masyarakatData-smart government

• Public-private partnership

• Digital payment
Alternative forms of government 

funding

• Manajemen pegawai yang dinamis dan fleksibel

• Talent pool, open source talentJust-in-time civil service

• Indikator non-ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan (lingkungan, 
kesehatan, kebebasan, keamanan, dsb)A new basis for national prosperity
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serangkaian konsep dan model yang saling berinteraksi dan berdialektika. Berbagai 

paradigma pemikiran ini tidak menutup kemungkinan saling memberi tekanan yang 

sifatnya sinergis atau bahkan saling berbeda. Hal ini juga ditambah dengan sifat 

paradigma dalam ilmu sosial itu sendiri yakni sifat iconoclastic, bahwa kemunculan satu 

teori atau paradigma baru tidak lantas secara serta merta menggugurkan paradigma yang 

lain. Sifat paradigma yang ada juga tidak selalu menyatu, dan berpotensi saling tumpang 

tindih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Tantangan Perkembangan Paradigma Pemerintahan Global 

Dengan mencermati dialektika perspektif paradigmatik yang ada, maka beberapa 

perubahan yang diyakini terjadi pada model dan pola governance ke depan tergambar 

pada gambar 5. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Perubahan Pola Governance ke depan 
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Dengan perubahan-perubahan tersebut, dalam perspektif New Public Governance, 

birokrasi pemerintahan ke depan dihadapkan pada tantangan perlakuan memajukan 

demokrasi dan juga pasar, memastikan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan ICT, 

mencermati dan mengambil nilai manfaat terkait trend demografis, dan komitmen kuat 

perwujudan public expectation. Komitmen pada kemajuan demokrasi akan banyak 

diarahkan pada manifestasi profil “open governance”, mendeliberasikan kewenangan 

melalui mekanisme desentralisasi dan kompetisi pasar. Sedangkan perwujudan kemajuan 

ICT direkomendasikan untuk lahir dan kuatnya alternatif pemanfaatan ICT dalam proses-

proses transformasi tindakan pemerintah menuju digitalisasi pelayanan publik yang 

berkualitas, melalui pemanfaatan personal computing internet, mobile phones, cloud 

computing, dan jaringan sosial.  

Dengan mendasarkan pada pemikiran Prasojo (2018), tantangan New Public 

Governance yang menjadi elemen konstruksi lingkungan strategis birokrasi pemerintahan 

sebagaimana pada Gambar 5. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 3 Tantangan New Public Governance 

Konsekuensi lebih lanjut yang bersifat sistemiik, birokrasi pemerintah harus terus 

membangun dirinya untuk terwujudnya kapabilitas untuk menghadapi perubahan 

lingkungan, pemenuhan tuntutan, pemanfatan oppotunity, dan sekaligus mengatasi 

sejumlah permasalahan yang potensial dihadapi. Kapabilitas tersebut, dalam perspektif 

New Public Governance, mengarah pada kapabilitas berinteraksi dengan teknologi 

digital, kapabilitas berbagi informasi, kapabilitas pemanfaatan nilai dan kebijaksanaan 
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lokal, kapabilitas pengambilan kebijakan dalam struktur multilevel governance, 

kapabilitas negosiasi dan komunikasi global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Kapabilitas Baru ASN dalam The New Public Governance 

Tantangan lainnya adalah terkait dengan komitmen penyelenggaraan 

pemerintahan dengan akses yang terbuka terhadap peran dan keterlibatan semua aktor 

potensial. Inilah tantangan yang menjadi keniscayaan dengan eksistensi “Open 

Governance”. Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya 

pemerintahan yang terbuka (Open Government) dengan ciri utama penggunaan teknologi 

informatika dan komunikasi dalam menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan. 

Diskursus konseptual open governance hampir selalui dimulai dari sebuah diskusi 

dialektis tentang sistem sosial sebagai sebuah sistem terbuka yang sangat mungkin 

berlangsung secara siklistik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 5 Siklus Open Government Sebagai Bagian dari Open Social System 
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Nixon et all dalam buku “Understanding E-Government in Europe- Issues and 

Challenges (2010) mengemukakan berkembangnya “ The Fifth Estate”, yakni kekuatan 

masyarakat yang berbasis pada IT, di luar press sebagai Fourth Estate, dan Parlemen 

sebagai Third Estate. Kemudian Lathrop & Ruma (2010), dalam buku berjudul “ Open 

Government : Collaboration, Transparency, and Participation in Practice”, 

mengemukakan karakteristik “open government”, antara lain sangat intensif 

menggunakan teknologi informatika (e-govt), memberi perhatian pada kepentingan 

publik, transparan dalam merencanakan dan menggunakan dana publik, serta transparan 

dalam proses perumusan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan publik. 

Terkait dengan diskursus ini, Noveck (2009) dalam bukunya berjudul “Wiki Government 

: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens 

More Powerful”, menggunakan istilah Wiki Government untuk menggambarkan 

karakteristik keterbukaan pemerintah. 

Karakteristik open organization menunjuk pada wadah dan sistem kerjasama 

antarmanusia yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Organisasi 

pemerintah yang terbuka (open organization) merupakan salah satu prasyarat untuk 

menjadi “High Performance Government Organizations”, sebagaimana dikemukakan 

Popovich (1998) dalam “ Creating High Performance Government Organizations”. 

Karakteristik “ High Performance Organizations” yaitu : a) are clear on their mission; b) 

define outcomes an focus on results; c) empower employees; d) motivate and inspire 

people to succed; e) are flexible and adjust nimbly to new conditions; f) are competitive 

in terms of performance; g) restructure work processes to meet customer needs, h) 

maintain communication with stakeholders (Popovich, 1998). 

Yang, Lo, & Shiang (2015) menemukan secara khusus faktor-faktor yang 

berpengaruh dan dampaknya terhadap inisiatif open government diselidiki dari empat 

perspektif yaitu legislasi dan kebijakan, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Legislasi 

dan kebijakan ditemukan memiliki dampak paling signifikan, sementara lembaga 

peraturan dan kebijakan yang ada bertindak sebagai kendala. Faktor teknologi 

memberikan kendala namun dianggap relatif lebih mudah terselesaikan dengan dukungan 

yang memadai. Faktor-faktor yang berada dalam perspektif organisasi dan lingkungan 

mengikuti dampak secara sekunder. Untuk menuju tahap ideal Open Governance, 

tentunya Open Government harus menjadi fundamental struktur terlebih dahulu. Blasio 
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& Selva (2016) mengemukakan, kebijakan open government (transparansi, partisipasi, 

kolaborasi, dan juga digital teknologi) menyebar di seluruh Eropa sebagai model 

pemerintahan yang baru, namun tidak homogen di berbagai negara yang menunjukkan 

adanya persaingan. Di satu sisi, hegemoni model open government, yang nampaknya 

menekankan inovasi dan keterbukaan dalam arti transparansi yang disempurnakan, 

terkadang dilakukan oleh kolaborasi antara publik dan swasta. Namun model ini banyak 

gagal mencapai keterbukaan dalam pengambilan keputusan meski telah dipaksa oleh 

dorongan menuju inovasi dalam proses pembuatan kebijakan yang sudah terkonsolidasi 

secara mekanisme, bukan perubahan secara substantif, seperti yang terjadi di negara 

Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris). 

Sebagai sebuah gerakan sistemiik, Open government populer setelah adanya 

Memorandum on Transparency and Open Government oleh Pemerintahan Barrack 

Obama pada tahun 2009, dan diikuti oleh peluncuran data.gov.uk oleh pemerintah Inggris 

pada tahun 2010. Kemudian mulailah muncul portal data pemerintah yang terus 

menyebar, dibuat oleh pemerintah dan tim independen multilateral bekerjasama dengan 

pemerintah yang bergerak untuk mengembangkan inisiasi data terbuka pemerintah. Wirtz 

dan Birkmeyer (2015) mendefinisikan open government sebagai a multilateral, political 

and social process, which includes in particular transparent, collaborative and 

participatory action by government and administration. Open government didefinisikan 

sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Obama, 2009). Di 

Indonesia gerakan open government ini telah direspon oleh pemerintah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebanyakan ahli 

berargumentasi potensi manfaat open government dapat merangsang transparansi, 

akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi (Wirtz, Weyerer, & Rosch, 2017), dan juga sebagai upaya untuk memerangi 

tindakan korupsi (Kim, Kim, & Lee, 2009). 

Open government lebih menekankan kepada prinsip transparansi yang terus 

meningkat tentang data pemerintah untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara 

memanfaatkan teknologi informasi. Open government tidak sekedar penerapan sistem 

elektronik dalam berbagai aktivitas pemerintah. Namun juga memperhatikan partisipasi 

masyarakat untuk bersama dengan pemerintah mengawasi aktivitas pemerintah, 

menganggap masyarakat lebih bermakna dan ikut serta dalam pembangunan nasional 
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(open governance). Idealnya, konsep open governance berujung kepada penerapan 

“inovasi pemerintah” dan dengan inovasi tersebut dapat menekan masalah korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (Klareskov & Nikolov, 2007), berkontribusi terhadap kinerja dan 

efektivitas organisasi (Damanpour, 1991). Dengan demikian keberadaannya dapat 

dielaborasi untuk memberi warna dan dukungan terhadap dynamic governance, yang 

perbandingannya disajikan dalam Tabel 3. 3. 

Tabel 3. 3 Perbedaan Dynamic Governance dan Open Governance 

 Dynamic Governance Open Governance 

Theory Knowledge Management 

Theory 

Transparency Theory 

Focus Tacit and Explicit 

Knowledge 

Innovation 

Transparancy Theory 

Elements /Pillars Culture (institutional 

Culture) 

Capabilities (thonling 

ahead, thinking again, 

thingking across) 

Change (Adaptive Policy) 

Transparancy 

Collaborative 

Participatory 

Sumber : Neo dan Chen (2007); Obama (2009); Wirtz dan Birkmeyer (2015) 

Menurut OECD terdapat beberapa susbtansi yang harus dipenuhi dalam kebijakan 

open Governance, termasuk di Indonesia, yang bermuara pada kebutuhan penyusunan 

keseluruhan strategi pemerintah yang lebih terstruktur dan konsisten untuk 

mendorong keterlibatan warga negara. Walaupun prioritas ini sudah dimasukkan 

dalam strategi pembangunan dan rencana keterbukaan pemerintah (open government), 

Indonesia perlu fokus untuk menerjemahkan rencana aksi tersebut menjadi tindakan 

operasional, termasuk menyusun agenda dan jadwal, menentukan aktor dan lembaga-

lembaga yang terlibat, dan lain sebagainya. Beberapa substansi kebutuhan yang harus 

dipenuhi dalam perwujudan open governance adalah sebagai berikut : 

a) Mengklarifikasi panduan bagi keterlibatan warga negara. 

Menyusun mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan transparan bagi keterlibatan 

warga negara akan memperluas jangkauan keterlibatan. Sebagai contoh, 

pemerintah dapat mengembangkan Tata Cara Konsultasi Publik untuk menjelaskan 
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peran konsultasi publik dalam proses pembuatan undang-undang, menekankan 

adanya peluang bagi publik untuk terlibat, dan untuk menyusun mekanisme bagi 

pemerintah dalam mengkaji bagaimana proses konsultasi dapat mempengaruhi 

kebijakan. 

b) Mendorong budaya keterlibatan warga negara dengan cara memberitakan 

keluaran serta keberhasilan kepada publik dan aparatur sipil negara. 

Berinvestasi pada kapasitas penjangkauan dan komunikasi – yaitu dengan cara 

menyediakan panduan bagi komunikasi publik serta pelatihan bagi pejabat 

pemerintah – merupakan hal yang penting untuk mendorong keterlibatan warga 

negara yang efektif, karena hal tersebut membuat warga negara merasa waktu dan 

upaya mereka berarti. Pemberitaan yang lebih jelas, terutama tentang keberhasilan 

pemerintah, juga membantu mengumpulkan dukungan bagi inisiatif keterbukaan 

pemerintah (open government) di seluruh pemerintahan. 

c) Mendukung kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam 

kegiatan tata laksana pemerintahan. Terlepas dari meningkatnya hubungan 

antara publik dengan pemerintah di Indonesia, masih terdapat ruang untuk 

memperbesar peran masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia dapat menyediakan alat dan 

kesempatan pelatihan bagi perwakilan masyarakat sipil serta kepada publik, dalam 

upaya mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah, 

serta untuk menjamin posisi mereka sebagai mitra dalam penyediaan layanan 

pemerintah. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi peluang untuk melibatkan 

publik sebagai rekan dalam penyediaan layanan publik. 

d) Mendorong akses publik terhadap informasi. Walaupun kerangka hukum 

Indonesia mendukung akses terhadap informasi, masih ada hal yang dapat 

dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan informasi, yaitu dengan 

menjamin kerahasiaan identitas (anonymity) pemohon informasi, dan dengan 

memperdalam pengetahuan tentang undang-undang kebebasan informasi. 

e) Membangun kapasitas negara dalam mengevaluasi dampak dari upaya untuk 

melibatkan warga negara. 

Pembangunan kapasitas meliputi peningkatan pelacakan statistik dan informasi 

tentang proses dan hasil dari konsultasi publik, serta pengumpulan data yang lebih 
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konsisten mengenai interaksi serupa di tingkat daerah. Pemerintah pusat juga dapat 

memfasilitasi koordinasi antar alat untuk melibatkan warga negara yang sudah ada, 

dan memperdalam analisa nilai tambah dari konsultasi publik. Perlu diperhatikan, 

bahwa Pemerintah Indonesia juga harus berfokus pada pembangunan kapasitas 

pejabat publik dalam mengolah informasi yang diterima ketika konsultasi, seperti 

dalam musrenbang, dan untuk melaporkan keputusan pemerintah kepada publik. 

Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa Open Governance menjadi salah 

satu kerangka pemikiran dan kerangka paradigmatik yang mendukung terwujudnya 

dynamic governance. Apabila keduanya dianalisis titik temunya adalah pada tindakan 

strategis yang bersifat kolaboratif. Pada area berpikir ini maka baik dynamic maupun open 

governance memberi tantangan lingkungan strategis pada pentingnya upaya perwujudan 

collaborative governance. Dalam beberapa tahun terakhir, collaborative governance 

menjadi salah satu konsep kepublikan yang menjadi perhatian para akademisi. Ini 

ditandai dengan meningkatnya tulisan serta publikasi, baik luar negeri maupun dalam 

negeri, bertemakan kolaborasi. Collaborative Governance muncul untuk merespon 

terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik 

(Ansell dan Gash, 2007). Ansel dan Gash mendefinisikan Collaborative governance 

dengan mengatakan “A governing arrangement where one or more public agencies 

directlyengage non-state stakeholders in a collective decision-making processthat is 

formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims tomake or implement public 

policy or manage public programs orassets”. Collaborative Governance merupakan 

pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non 

pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi pada 

konsensus bersama, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau 

mengelola program publik, serta asset publik.  

Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan dan 

tujuan, dan proses kolaborasi adalah fokus pada upaya mencapai derajat konsensus 

diantara para stakeholder. Collaborative governance menghendaki terwujudnya keadilan 

sosial dalam memenuhi kepentingan publik. O’Leary dan Bingham, dalam Sudarmo 

(2015), menyebut kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi 

dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang 

tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. 
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Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015) yang mendefenisikan 

collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang 

bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan public value ketimbang bekerja sendiri-

sendiri.  

Edward DeSeve (2007) dalam Sudarmo (2011) mendefenisikan Collaborative 

Governance adalah sebagai : “An integrted system og relationships that is managed 

across formal and informal organizational boundaries with reconginezed organizational 

principles and clear defenition of success” (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan 

hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan 

prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan yang jelas). 

Collaborative governance tidak hanya berbatas pada stakeholder yang terdiri dari 

pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner 

governance yang meliputi sektor privat/swsta, masyarakat dan komunitas sipil dan 

terbangun atas sinergi peran stekholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid 

seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam 

Subarsono (2016) mendefenisikan collaborative governance sebagai: “The processes and 

structures of public policy decision making and mangement that engage people 

constructively across the boudaries of public agencies, levels of government, and/or the 

public,privat and civic spheres in the order to carry out a public purposethet could not 

otherwoise be accomplished”(Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan 

perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara 

konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi 

publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang 

tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).  

Robertson dan Choi (2010) mendefenisikan collaborative governance sebagai 

proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas 

dalam pengambilan keputusan dan setiap stekholder memiliki kesempatan yang sama 

untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Fokus Collaborative Governance 

mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik. Beberapa penulis telah 

mengilustraikannya dengan berbagai macam pemaknaan. Gray dkk (2003) menyebutnya 

sebagai instrumen kebijakan publik. Jung dkk (2009) menyebutnya sebagai kunci 
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pendekatan kelembagaan. Apapun pemaknaan yang dialamatkan para pakar, konsep ini 

merupakan tema strategis dalam administrasi publik menurut Emerson dkk (2011).           

Collaborative governance merupakan sebuah perkembangan paradigma 

kontemporer dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan publik. Ada 

karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi 

kolaborasi. Dalam beberapa hal ia dipahami sangat berkaitan dengan istilah jaringan dan 

partnership, tetapi dipandang memiliki perbedaan yang tegas dengan dua istilah tersebut. 

Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (network) dan kemitraan (partnership). Ansell 

dan Gash (2007) menyebut jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama 

pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan implisit. 

Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada 

koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Kolaborasi 

digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi 

kolektif dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi melibatkan pengelolaan hubungan 

untuk memanipulasi regulasi dan sistem sementara jaringan hanya berbicara pada 

pelaksanaan pekerjaan sipil. Kemitraan terjadi ketika agen private kurang lebih 

menggantikan peran publik sedangkan kolaborasi terjadi ketika agen public dan private 

melakukan fungsi-fungsi aktif (Bevir, 2009).  

Sebagai bentuk new public governance, Collaborative governance mempunyai 

nilai dasar yang menjadi karektiristiknya sekaligus muatan pokoknya. Nilai dasar inilah 

yang menjadi titik tekannya. Ada penekanan yang penting dipahami untuk memudahkan 

dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus membuat sebuah teori baru tentang 

administrasi dan kebijakan publik. Tulisan ini menjelaskan empat nilai dasar 

collaborative governance, yakni: (1) Orientasi konsensus, yang sekaligus menjelaskan 

tujuan  collaborative governance; (2) Kepemimpinan kolektif, poin ini menjelaskan 

bentuk struktur kelembagaan collaborative governance; (3) Komunikasi multi arah, poin 

ini menjelaskan interaksi antar aktor dalam proses collaborative governance; (4) Berbagi 

sumber daya, poin ini menjelaskan proses yang terjadi selama aksi collaborative 

governance.  

Orientasi konsensus 

Konsensus dijunjung tinggi karena gambaran pokok kolaborasi adalah kesepakatan 

bersama. Kepentingan setiap invidu atau organisasi pada prosesnya terakumulasi menjadi 
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kepentingan bersama. Orientesi konsensus sangat dibutuhkan dalam kolaborasi multi 

aktor. Beberapa pakar menyebutkan bahwa bukan wujud kolaborasi kalau pengambilan 

keputusannya tidak dalam bentuk konsensus. Inilah item perbedaan utama dengan 

pendekatan lainnya yang juga menjelaskan hubungan antara multipihak. Hal yang 

dikonsensuskan menyangkut semua persoalan yang terkait dengan suatu kebijakan atau 

program, baik yang telah ditetapkan sebelumnya maupun persoalan yang sementara dan 

akan dilakukan.    

Ansell dan Gash (2007) dalam ‘Collaborative Governance In Theory and Practice’, 

menyebutkan kriteria kolaborasi adalah konsensus. Persetujuan dilandasi pada 

kepentingan bersama. Konsensus menjadi penting karena governance menggambarkan 

interaksi minimal dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin dinamis 

konsensus yang terjadi. Tidak ada keputusan yang diambil oleh satu atau sebagian pihak 

saja. Pernyataan umumnya, menurut Provan dan Kenis (2007), penyelesaian masalah 

berbasis konsensus lebih baik dilakukan untuk menghindari adanya konflik. Hubungan 

berbasis kolaborasi rentan terhadap konflik sehingga konsensus menjadi hal yang harus 

dikedepankan. Kalau putusan yang diambil didominasi oleh kelompok tertentu tanpa 

kesepakatan, hal tersebut menandakan adanya masalah dengan kolaborasi. Konsensus 

harus dilandasi dengan komitmen. Muatan komitmen terkait dengan pengawalan janji 

atau kesepakatan. Tanpa komitmen, sulit mewujudkan kesatuan janji. Disamping itu, hal 

yang menentukan sebuah konsensus tergantung pada kondisi yang saling 

menguntungkan. Apabila ada pihak yang dirugikan, peluang tidak tercapainya konsensus 

sangat besar. Jadi, saling komitmen dan saling menguntungkan penting dikedepankan 

agar orientasi dapat tercapai dengan baik. Berbeda organisasi terkadang berbeda 

kepentingan. 

Kepemimpinan Kolektif 

 Salah satu tema pokok dalam praktek kolaborasi menurut Osborne, Stephen. P 

(2010) adalah leadership (kepemimpinan). Emerson dkk (2011) menambahkan bahwa 

kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi bersama dalam praktek 

collaborative governance. Aspek kepemimpinan menjadi salah satu nilai dasar beranjak 

dari pemahaman bahwa inti manajemen dan tata kelola adalah kepemimpinan. 

Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih berbentuk jaringan daripada hierarki. Artinya, 

setiap pihak berada pada posisi yang sama. Hubungan pihak yang terlibat lebih pada 
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fungsi koordinasi daripada komando. Berbeda dengan pola hierarki yang biasanya lebih 

mengedepankan hubungan instruksional. Posisi aktor sama secara struktural dengan garis 

koordinasi yang tidak vertikal. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi berada 

pada posisi yang sama.  

Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan pada kepemimpinan 

kolektif. Semua aktor invidu, kelompok atau organisasi yang terlibat berstatus pemimpin 

tanpa terkecuali. Istilah kepemimpinan kolektif senada dengan istilah distribusi 

kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Martin dkk (2008). Meskipun diarahkan 

pada model kolektif, kehadiran koordinator tetap dianjurkan untuk memudahkan 

pengarahan. Setidaknya menjadi pusat dari tahapan kebijakan publik untuk mengetahui 

kemajuan, hasil dan dampak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebersamaan 

mendapat prioritas yang tertinggi. Oleh karena itu, saling koordinasi tidak bisa dihindari. 

Itulah alasan kepemimpinan kolektif berbasis jaringan menjadi salah satu nilai dasar. 

Kepemimpinan kolektif bentuk dari distribusi kekuatan diantara para pemangku 

kepentingan menurut dari tahap formulasi sampai evaluasi kebijakan publik (Jung dkk, 

2009).   

Komunikasi Multi Arah 

 Ansell dan Gash (2007) menempatkan komunikasi menjadi salah satu proses inti 

dalam kolaborasi dan menggambarkannya dalam bentuk dialog tatap muka. Dalam 

kolaborasi dibutuhkan adanya komunikasi multiarah, yakni adanya umpan balik yang 

berlangsung dengan melibatkan lebih dari dua pihak yang berlangsung secara 

berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi. Respon dan tanggapan dilakukan pada 

semua pihak yang terlibat dengan berbagai macam cara berkomunikasi. Collaborative 

governance yang ideal setidaknya mengikutsertakan representasi pemerintah, swasta dan 

masyarakat. Adanya interaksi langsung dapat memberikan penguatan pada nilai dasar 

yang lain dan pada gilirannya memperkuat praktek kolaborasi.       

 Interaksi antar aktor  dalam bentuk Komunikasi multiarah dijadikan salah satu nilai 

dasar untuk menggambarkan bahwa dalam kolaborasi ada sesuatu yang lebih pada 

hubungan antar aktor. Lebih lanjut, persoalan yang paling utama dalam komunikasi 

adalah kontennya. Hal yang menjadi pesan setidaknya terkait dengan curah pendapat dan 

berbagi informasi. Tirrel dan Clay (2010) menjadikan komunikasi sebagai salah satu 
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indikator untuk menilai tingkatan kolaborasi. Tirrel dan Clay membagi tinggkatan 

kolaborasi dengan 5 yaitu eksplorasi, formasi, tumbuh, dewasa dan akhir.  

Berbagi Sumberdaya (Resource Sharing) 

Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya 

keuangan, sumber daya informasi bahkan kewenangan dan otoritas serta sumber daya 

lainnya yang dapat memperkuat aktfitas kolaborasi dalam tata relasi kelembagaan dan 

kebijakan publik. Emerson dkk (2011) menempatkan sumber daya sebagai bagian dari 

variabel kapasitas. Kapasitas kolaborasi dapat dilihat pada sejauh mana sumber daya 

dibagi dan terbagi. Harapannya, setiap kolaborator bisa saling menguatkan kelebihan dan 

menutupi kekurangan serta sama-sama aktif bertindak. Saling menguatkan dan saling 

menutupi, sebenarnya, esensi sebuah aktifitas kolaborasi. Pendekatan kolaborasi 

dilakukan untuk memudahkan pemecahan masalah publik. Harus diakui bahwa 

pemerintah memiliki kelebihan dan kelemahan, begitupun dengan swasta, media dan 

lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi hadir untuk menjawab adanya kekurangan 

sumber daya. Seringkali kekurangan sumber daya menjadi alasan tidak dilaksanakannya 

suatu pemecahan masalah.  

Kinerja lembaga sangat dipengaruhi oleh sumber dayanya (Lee dan Withford, 

2012). Collaborative governance yang telah dijadikan strategi governance memang harus 

memperhatikan sumber daya dalam rangka penguatan kebijakan publik. Adanya 

pembagian sebagaimana yang diutarakan tentu akan menjadi kekuatan tersendiri. Dalam 

hal ini, pengetahuan juga termasuk hal yang harus dibagi. Apabila kebutuhan sumber 

daya terpenuhi, dampak dari sebuah aksi kolaborasi akan lebih terasa kuat dibanding 

aktivitas yang parsial.. Hasil yang baik akan meningkatkan reputasi pihak yang terlibat, 

sebaliknya hasil yang buruk akan menurunkan reputasi. Sudah pasti, kolaborasi hadir 

untuk memberikan warna yang lebih baik. Berbagai sumber daya menjadi salah satu 

penopangnya.      

Kolaborasi tidak diawali dengan adanya konflik yang tinggi, kolaborasi diawali 

dengan visi bersama. Collaborative Governance diinisiasi oleh Badan Publik. Type of 

network meliputi 4 tipe network seperti yang dikemukakan oleh Agranoff (2003) yaitu: 

(a) Networks informational (berpartisipasi dalam pembagian informasi dan mencari 

solusi); (b) Developmental (pendidikan anggota guna mempunyai kemampuan mencari 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi bersama); (c) Outreach (Anggota menciptakan 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

117 

  

strategi yang dapat diterapkan dengan bekerjasama dengan organisasi lainya); (d) Action 

(Anggota secara bersama beraksi melaksakan program kegiatan dalam berbagai 

tingkatan). 

Sedangkan kriteria yang ditetapkan untuk definisi pemerintahan kolaboratif (Ansel 

dan Gash, 2007) adalah : (a) Forum diinisiasi oleh badan publik; (b) Peserta forum 

termasuk organisasi non pemerintah; (c) Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan 

bukan hanya berperan konsultasi saja; (d) Forum tersebut bersifat formal dan merupakan 

rapat bersama; (e) Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun 

dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan); (f) Fokus dari kolaborasi adalah 

kebijakan publik dan pengelolaan publik. Dengan kriteria definitif tersebut, Ansell & 

Alison Gash, 2007 memodelkan kolaborasi governance seperti terlihat di Gambar 5. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 pemodelan kolaborasi governance 

Penelitian yang dilakukan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh 

pada tahun 2011, mendefinisikan Collaborative Governance sebagai proses dan struktur 

pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang mengajak personal di luar lembaga 

publik, tingkat pemerintahan, dan atau masyarakat, swasta, dan sipil dalam rangka 

mencapai tujuan publik. Ketiga peneliti ini memodelkan Collaborative Governance 

sebagaimana pada Gambar 5. 7.(integrative framework for collaborative governance, 

emerson, nabatchi, balogh, 2011) 

Dalam kenyataannya, Collaborative Governance dipengaruhi oleh banyak faktor, 

situasi, kondisi, dan pelaku yang melaksanakan hal tersebut. Dalam kenyataannya, sangat 
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dimungkinkan penerapan Collaborative Governance sangat bervariasi dan kata kunci 

yang bisa diambil adalah Collaborative Governance adalah perpaduan pemerintah dan 

non pemerintah untuk mengelola urusan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Collaborative Governance Regime 

Tantangan berikutnya terkait dengan perubahan dan perkembangan paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan pada aras global adalah semakin kuat dorongan 

perwujudan Digital Governance. Digital Governance dapat dipahami sebagai 

rekonfigurasi ulang tata kelola sektor publik yang di-drive oleh TI dan bagaimana 

pengetahuan, kekuasaan dan tujuan didistribusikan kembali dalam realitas teknologi baru. 

Lebih lanjut, Digital Governance atau E-Governance dapat didefinisikan sebagai 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi dan layanan yang berkualitas kepada warga negara, bisnis, organisasi nirlaba, 

dan lembaga pemerintah lainnya secara efisien dan efektif serta untuk membawa 

transparansi, akuntabilitas dalam fungsi pemerintah yang memperkuat demokrasi. 

Padanan kata yang sering digunakan digital governance adalah termasuk e-Government, 

pemerintah satu atap, dan pemerintah online.  

Pada dasarnya, Digital Governance dimanifestasikan dengan penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua tingkatan Pemerintah dalam rangka 

memberikan layanan kepada warga negara, menjalin interaksi dengan perusahaan bisnis 

dan komunikasi, dan melakukan pertukaran informasi antara berbagai lembaga 
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Pemerintah dengan cara yang cepat, mudah, efisien dan transparan. Empat jenis kegiatan 

interaktif dapat terjadi dengan menggunakan alat digital: 

a) Mendorong informasi melalui Internet, misalnya: layanan pengaturan, jadwal 

dengar pendapat umum, mengeluarkan brief, pemberitahuan, dll. 

b) Komunikasi dua arah antara agen dan warga, bisnis atau agen pemerintah lainnya. 

Dalam model ini pengguna dapat terlibat dalam dialog dengan agensi dan 

memposting masalah, komentar atau permintaan ke agensi. 

c) Melakukan transaksi, misalnya untuk pengembalian pajak, melamar layanan dan 

hibah. 

d) Tata Kelola, misalnya Untuk mengaktifkan transisi warga dari akses informasi pasif 

ke partisipasi warga aktif dengan: 1) Memberitahu warga; 2) Mewakili warga; 3) 

Mendorong warga untuk memilih; 4) Berkonsultasi dengan warga; 5) Melibatkan 

warga negara. 

Tata kelola digital adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, 

dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran organisasi dan kelembagaan digital 

yang berarti situs web, situs seluler, saluran sosial, dan segala produk serta layanan yang 

didukung Internet dan web lainnya. Dalam kerangka kerja tata kelola digital, menjadi hal 

yang penting untuk merancang bagaimana meminimalkan jumlah debat taktis mengenai 

sifat dan manajemen pemerintahan digital dengan menjelaskan siapa yang memiliki 

otoritas pengambilan keputusan terkait : (a) Strategi digital, Siapa yang menentukan arah 

digital ?; (b) Kebijakan digital, Siapa yang menentukan apa yang harus dan tidak boleh 

dilakukan pemerintah (kementerian/Lembaga) secara online?; (c) Standar digital, Siapa 

yang menentukan sifat portofolio digital pemerintah? 

Ketika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dan kerangka kerja tata kelola digital 

diimplementasikan dengan baik oleh kepemimpinan, organisasi dapat menantikan 

lingkungan kerja yang lebih produktif untuk semua pemangku kepentingan digital dan 

kehadiran digital yang berkualitas tinggi akan lebih efektif. Termasuk dalam kerangka 

kerja ini adalah mengklarifikasi siapa pembuat keputusan, siapa yang harus memutuskan 

hal-hal yang berkaitan dengan strategi, kebijakan, dan standar.  

Digital Strategy 

Strategi digital mengartikulasikan pendekatan organisasi untuk meningkatkan 

kemampuan Internet dan World Wide Web. Strategi digital memiliki dua sisi, yakni 
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prinsip panduan dan tujuan kinerja. Prinsip-prinsip panduan memberi para pemangku 

kepentingan ekspresi kualitatif secara ringkas dari nilai dan tujuan bisnis digital unit 

pemerintahan. Sedangkan Tujuan kinerja menentukan secara kuantitatif apa arti 

kesuksesan digital bagi suatu pemerintah. Ketika strategi digital tidak sesuai target, maka 

kebijakan pendukung, standar, dan intrik taktis terkait proses dari tim digital 

kemungkinan juga akan keluar dari target. Jadi, ketika pemerintah mengidentifikasi siapa 

yang harus menetapkan strategi digital, sangat penting untuk memasukkan set sumber 

daya yang tepat. Set itu seharusnya mencakup yang berikut : (a) aktor yang paham 

bagaimana menganalisis dan mengevaluasi dampak digital di pasar; (b) aktor yang 

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyusun tanggapan yang berwawasan 

dan visioner terhadap dampak itu; (c) aktor yang memiliki keahlian dan otoritas bisnis 

untuk memastikan bahwa visi digital diterapkan secara efektif. 

Di sebagian besar organisasi, tim strategi digital harus merupakan gabungan antara 

eksekutif dan manajer senior, analis sistem, dan pakar digital senior. Hal yang harus 

dipahami di sini bahwa membangun strategi digital adalah baru setengah dari tantangan. 

Seringkali, tantangan strategi digital sesungguhnya adalah mendapatkan sumber daya 

untuk berkomunikasi dan bekerja bersama. Set keterampilan, pengalaman, gaya kerja, 

dan bahasa prosedur dari konstituen ini bisa sangat berbeda, dan jarak manajerial antara 

eksekutif yang mengamanatkan perubahan organisasi dan pakar digital yang 

menerapkannya bisa menjadi hebat. Dalam penyelarasan keahlian dan otoritas sebagai 

bagian “Strategi Digital, fokus organisasi seharusnya tidak hanya pada pemilihan pemain 

yang tepat untuk membangun strategi digital, tetapi juga pada bagaimana membuat para 

pengembang digital governance bisa berjalan secara selaras. 

Digital Policy 

Kebijakan digital adalah pernyataan panduan yang dibuat untuk mengelola risiko 

dan memastikan bahwa kepentingan inti organisasi dilayani saat beroperasi online. 

Kebijakan perlu dipikirkan sebagai “pagar” yang menjaga keberadaan digital organisasi 

agar tidak keluar jalan. Substansi kebijakan digital harus memengaruhi perilaku individu 

ketika mereka mengembangkan materi untuk saluran online. Misalnya, kebijakan 

mungkin menentukan bahwa pengembang tidak boleh membangun aplikasi yang 

mengumpulkan alamat email anak-anak, karena perusahaan tidak ingin melanggar 

kebijakan privasi online organisasi mereka mengenai anak-anak. Atau mungkin 
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pengembang konten mungkin dibuat sadar akan perbedaan dalam kebijakan nasional 

karena berkaitan dengan berbicara tentang kemanjuran produk mereka secara online. 

Karena kebijakan digital adalah bagian dari kebijakan publik, maka kebijakan itu 

mewarisi ruang lingkup dan keragaman kebijakan kepentingan publik yang luas. Karena 

ruang lingkup dan keragaman ini, biasanya, satu individu atau kelompok tidak dapat 

secara efektif membuat kebijakan. Skenario itu terjadi karena organisasi sering 

mengacaukan kebijakan dan standar; Namun, kedua area tersebut tidak sama. Ada 

kebijakan untuk melindungi organisasi. Mereka tidak membahas kualitas online dan 

bagaimana mencapainya — itu adalah peran standar. 

Kerangka kerja tata kelola digital harus menunjuk penata kebijakan yang 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua masalah kebijakan digital ditangani. 

Pelayan kebijakan digital harus memiliki pandangan yang relatif obyektif, terinformasi, 

dan komprehensif tentang implikasi digital bagi organisasi pemerintah. Perumus 

kebijakan digital adalah serangkaian sumber daya organisasi yang beragam yang dapat 

berkontribusi dan membentuk posisi organisasi yang tepat untuk topik kebijakan tertentu.  

Digital Standards 

Standar mengartikulasikan ketepatan atau kesesuaian sifat dari portofolio digital 

pemerintah. Mereka ada untuk memastikan kualitas dan efektivitas digital yang optimal 

dengan standar yang luas dan dalam. Mereka membahas berbagai topik dengan 

mendalam, seperti pengalaman pengguna secara keseluruhan dan masalah strategi 

konten, serta spesifikasi taktis yang terkait dengan masalah seperti model konten berbasis 

komponen situs web atau cuplikan kode yang dapat direplikasi. Dalam kaitan tersebut,  

dibutuhkan sumber daya yang sama luas dan dalamnya untuk berkontribusi dan 

mendefinisikan standar digital. Seringkali, ketika dibawa untuk menyelesaikan masalah 

tata kelola organisasi, akar masalahnya adalah ketidaksepakatan tentang siapa yang harus 

mendefinisikan standar-standar itu. Kadang kadang, ketidaksepakatan bisa sangat 

kontroversial dengan berbagai pemangku kepentingan digital yang benar datang ke debat 

dilengkapi dengan keahlian (tim Web), kepemilikan platform (TI), dan anggaran dan misi 

(unit bisnis dan departemen) - semuanya sama-sama yakin bahwa mereka harus menjadi 

pembuat keputusan akhir.  

Kerangka kerja tata kelola digital memberi masing-masing tipe pemangku 

kepentingan ini peran yang tepat untuk dimainkan dalam definisi standar. Ketika peran 
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ini ditetapkan, perdebatan yang memakan waktu tentang fungsi akan diminimalkan dan 

lingkungan kolaborasi untuk kualitas dan efektivitas digital yang lebih baik akan muncul. 

Standar mengartikulasikan sifat tepat dari portofolio digital organisasi seperti pada  The 

Digital Governance Maturity Curve pada Gambar 5. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 8 The Digital Governance Maturity Curve 

Ketika pemerintah berusaha untuk mengarahkan perubahan, tren baru dan model 

berbeda dalam pemerintahan dan organisasi kerangka kerja sedang bermunculan. OECD 

sebelumnya telah mengidentifikasi tiga pendekatan berbeda dalam tata kelola TIK di 

sektor publik (OECD, 2015) di mana pendekatan-pendekatan ini tidak harus saling 

eksklusif dan sering muncul dikombinasikan sampai batas tertentu.  

1. "Pendekatan Kantor Transformasi Digital", diprakarsai oleh Layanan Digital 

Pemerintah Kerajaan Inggris. Pendekatan ini menciptakan organisasi, kantor atau 

unit pengiriman baru dengan mandat untuk mengawasi dan mengoordinasi 

penggunaan teknologi secara radikal mengubah pemberian layanan untuk warga 
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negara dan bisnis, serta fungsi administrasi publik. Unit-unit ini telah menempatkan 

penekanan yang kuat pada upaya membawa individu dengan teknis yang sangat 

terampil dari sektor swasta berteknologi, dengan keahlian yang ditunjukkan dalam 

menggunakan digital teknologi, alat dan metode, mencoba untuk mengkompensasi 

keterampilan TIK yang umumnya tidak memadai dalam sebagian besar layanan 

sipil. Strategi model ini telah difokuskan pada mengidentifikasi "kemajuan cepat" 

peningkatan kualitas layanan untuk mengamankan tingkat yang dibutuhkan 

dukungan politik. Namun, pendekatan mereka yang sering mengganggu mungkin 

mengalami kesulitan dengan perubahan struktural dan budaya jangka panjang lintas 

pemerintahan mengingat status dan budaya orang di luar organisasi mereka. 

2. “Pendekatan Koordinasi Pusat” berupaya membangun kepemimpinan yang kuat di 

seluruh pemerintah dengan kapasitas untuk menegakkan kebijakan dan standar dan 

untuk mengendalikan persetujuan proyek TIK besar. Model terstruktur di sekitar 

unit koordinasi pusat dengan jelas mandat ini dicirikan oleh kemampuannya untuk 

memaksakan standar bersama pemerintah, berpotensi meningkatkan skala 

ekonomi. Namun, fokus pada item-item besar dapat membuatnya lebih lambat 

untuk bereaksi dan membatasi kelincahan dalam memulai proyek percontohan dan 

bereksperimen dengan teknologi yang baru. 

3. “Pendekatan Koordinasi yang Terdesentralisasi”, yang menyediakan fleksibilitas 

lebih besar bagi masing-masing institusi untuk mengejar proyek dan menguji 

berbagai pendekatan dalam menggunakan TIK untuk modernisasi. Dalam beberapa 

hal, di sebagian besar kasus masih ada badan koordinasi pusat dan nasional sebagai 

strategi untuk memandu kegiatan pemerintah digital. Namun, koordinasi 

didasarkan pada tuas koersif yang lebih sedikit, dengan mandat yang lebih sedikit 

persyaratan pada departemen dan tidak ada otoritas pejabat integrasi dengan 

tanggung jawab utama untuk agenda pemerintah digital. Pendekatan ini 

memberikan lebih banyak peluang untuk eksperimen dan terlibat dengan 

pemerintah daerah. Namun demikian, pendekatan ini juga membawa risiko terkait 

tidak meratanya implementasi dan potensi tantangan dalam memastikan transmisi 

dan operasionalisasi pelajaran yang dipelajari di seluruh organisasi pemerintah. 

Fokus pada hal-hal besar dapat membuatnya lebih lambat untuk bereaksi dan 

membatasi kelincahan dalam memulai proyek percontohan dan bereksperimen 
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dengan teknologi yang baru teknologi atau pendekatan yang diberi penekanan pada 

skala pemerintah.  

5.1.2 Sustainable Development Goals 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) 

merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan 

Milenium atau Millennium Development Goals (MDG’s). SDG’s disusun oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, 

dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk 

menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan 

perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDG’s ditetapkan pada 25 September 2015 dan 

terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target 

yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan 

diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) 

dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan 

SDG’s melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis, dimana 

pembangunan wilayah memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi 

semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik 

pada tataran lokal, nasional, bahkan global. Pengalaman implementasi berbagai 

instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa 

meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif 

dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan alam rancang-bangun 

proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen 

AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan 

kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Saat ini, 

pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di 

tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan. 

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya alam serta potensi 
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penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas dapat terjadi, maka pemanfaatan 

sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan 

daya dukung dan daya tampung wilayah tersebut. Dalam hal ini, aspek dalam 

pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup namun 

juga dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut dalam 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam indikator-indikator 

capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 

Goal’s (SDG’s).  

Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada TPB mencakup pada 

kondisi umum daerah (daya dukung, daya tampung, geografis, demografi, keuangan 

daerah), capaian indikator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, dan 

karakteristik daerah, serta pembagian peran antara Pemerintah Daerah serta organiasai 

masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Kajian SDG’s 

merupakan sebuah hasil dari tiga pertemuan yang diselenggarakan pada level 

internasional yang bertujuan untuk merumuskan sebuah strategi pembangunan yang 

berkelanjutan. Terdapat beberapa sumber yang melatarbelakangi munculnya SDGs 

tersebut, diantaranya adalah  High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Open 

Working Group (OWG), dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 

1. SDG’s dari High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) 

Untuk melakukan pembahasan khusus tentang agenda pembangunan berkelanjutan, 

Sekjen PBB membentuk High-Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 

Development Agenda (HLPEP). HLPEP dibentuk sebagai wujud inisiasi upaya persiapan 

agenda pembangunan pasca-2015 dan pada tanggal 24-27 Maret 2013 telah 

melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi di Bali untuk mempersiapkan laporan yang 

akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Panel ini diketuai bersama 

(co-chair) oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris, 

David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf. Panel ini mencakup 26 

tokoh terkemuka dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil dan 

pemuda, serta berdasarkan keseimbangan geografis dan gender. Tujuan HLPEP ini adalah 

memberikan saran serta rekomendasi kepada Sekjen PBB mengenai visi dalam mengatasi 

tantangan pembangunan global. Selain itu, HLPEP juga ditugaskan untuk menyusun 

laporan kepada sekjen PBB yang memuat rekomendasi terkait visi dan bentuk agenda 
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pembangunan pasca-2015 yang tegas dan lantang namun mudah dicapai. Dalam 

laporannya yang berjudul A New Global Partnership: Erdicte Poverty And Transform 

Economies Through Sustainable Development, HLPEP mengusulkan 12 tujuan dengan 

54 target pembangunan pasca-2015. Namun, HLPEP belum menentukan indikator-

indikator dari tujuan dan target tersebut. Adapun tujuan dan target yang diusulkan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengakhiri Kemiskinan. 

• Menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25 per hari ke angka nol 

dan mengurangi sebanyak x% orang-orang yang hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional negara mereka di tahun 2015. 

• Menaikkan sebanyak x% perempuan dan laki-laki, masyarakat, dan dunia usaha 

dengan menjamin hak atas lahan, properti, dan aset lainnya. 

• Melindungi sebanyak x% orang yang miskin dan rentan dengan sistem 

perlindungan. 

• Membangun daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam 

sebanyak x%. 

b. Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender. 

• Mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 

anak perempuan. 

• Mengakhiri pernikahan anak-anak. 

• Menjamin hak setara perempuan untuk memiliki dan mewarisi properti, 

menandatangani kontrak, mendaftarkan usaha dan membuka rekening bank. 

• Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, 

ekonomi, dan publik. 

c. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. 

• Menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses dan 

menyelesaikan pendidikan pra dasar. 

• Memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar 

mampu baca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar 

pembelajaran minimum. 
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• Memastikan setiap anak, apapun situasinya, memiliki akses terhadap pendidikan 

menengah dan menaikkan proporsi remaja yang mencapai hasil pembelajaran 

yang diakui dan terukur hingga x%. 

• Menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang 

memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan, yang 

dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x%. 

d. Menjamin kehidupan yang sehat. 

• Mengakhiri kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah. 

• Menaikkan sebanyak x% anak, remaja, usia dewasa yang beresiko dan orang-

orang yang berusia lanjut, untuk sepenuhnya divaksinasi. 

• Menurunkan rasio angka kematian ibu menjadi tidak lebih dari x per 100.000 

kelahiran hidup. 

• Menjamin secara universal, hak kesehatan seksual dan reproduksi. 

• Mengurangi beban penyakit dari HIV/ AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit 

tropis terabaikan dan penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi prioritas. 

e. Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik. 

• Mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki akses 

terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau harganya, dan 

bergizi. 

• Mengurangi stunting (tumbuh pendek karena kurang gizi) sebanyak x%, wasting 

(tubuh kurus karena kurang gizi) sebanyak y%, dan anemia sebanyak z% bagi 

semua balita. 

• Meningkatkan produktivitas pertanian sebanyak x%, yang berfokus pada 

meningkatkan secara berkelanjutan hasil pertanian kecil dan akses terhadap 

irigasi. 

• Mengadopsi praktik-praktik pertanian, perikanan laut dan perikanan air tawar 

yang berkelanjutan dan membangun kembali ketersediaan ikan-ikan tertentu 

hingga ke tingkat yang berkelanjutan. 

• Mengurangi kerugian pasca panen dan makanan yang terbuang sebanyak x%. 

f. Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi. 

• Menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah, dan di 

sekolah, puskesmas, dan kamp pengungsi. 
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• Mengakhiri buang air besar di tempat terbuka dan memastikan akses universal 

ke sanitasi di sekolah dan di tempat kerja, dan meningkatkan akses terhadap 

sanitasi di rumah sebanyak x%. 

• Menyesuaikan kuantitas air bersih yang diambil (freshwater with drawals) 

dengan pasokan air, serta meningkatkan efisiensi air dalam pertanian sebanyak 

x%, industri sebanyak y% dan daerah-daerah perkotaan sebanyak z%. 

• Mendaur ulang atau mengolah semua limbah cair dari daerah perkotaan dan dari 

industri sebelum dilepaskan. 

g. Menjamin energi yang berkelanjutan. 

• Melipatgandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia. 

• Memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern. 

• Melipatgandakan laju peningkatan efsiensi energi di bangunan, dalam industri, 

pertanian dan transportasi di tingkat global. 

• Menghentikan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efsien yang 

mendorong konsumsi berlebihan. 

h. Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, dan 

pertumbuhan berkeadilan. 

• Menaikkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan 

layak sebanyak x. 

• Mengurangi jumlah kaum muda yang tidak bersekolah, menganggur atau tidak 

mengikuti pelatihan sebanyak x%. 

• Memperkuat kapasitas produksi dengan memberikan akses universal terhadap 

pelayanan keuangan dan infrastruktur seperti transportasi dan ICT. 

• Menaikkan jumlah usaha baru yang dibuka sebanyak x dan nilai tambah dari 

produk-produk baru sebanyak y dengan menciptakan lingkungan usaha yang 

mendukung  dan mendorong kewirausahaan. 

i. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan. 

• Mempublikasikan dan menggunakan neraca ekonomi, sosial dan lingkungan 

milik pemerintah dan perusahaan besar. 

• Meningkatkan pertimbangan keberlanjutan di x% pengadaan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

• Menjaga ekosistem, keragaman spesies dan genetik. 
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• Mengurangi deforestasi sebanyak x% dan meningkatkan reforestasi sebanyak 

y%. 

• Meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah sebanyak x ton dan 

memerangi pengangguran. 

j. Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif. 

• Memberikan identitas hukum bebas biaya dan universal, seperti akta kelahiran. 

• Memastikan masyarakat menikmati kebebasan berbicara, berasosiasi, 

melakukan protes damai dan akses terhadap media dan informasi independen. 

• Meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan keterlibatan warga di 

semua tingkat. 

• Menjamin hak masyarakat atas informasi dan akses terhadap data pemerintah. 

• Mengurangi suap dan korupsi dan memastikan pejabat dapat diminta 

pertanggungjawabannya. 

k. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai. 

• Menurunkan angka kematian akibat kekerasan per 100.000 sebanyak x dan 

mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. 

• Memastikan lembaga peradilan dapat diakses, independen, memiliki sumber 

daya yang baik dan menghormati hak atas proses hukum. 

• Membendung faktor eksternal yang mengakibatkan konflik, termasuk faktor-

faktor yang terkait dengan kejahatan terorganisir. 

• Meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan akuntabilitas angkatan-angkatan 

keamanan, kepolisian dan badan peradilan. 

l. Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang 

secara  global. 

• Mendukung sistem perdagangan yang terbuka, adil dan ramah pembangunan, 

secara substansial mengurangi aturan-aturan perdagangan yang merusak, 

termasuk subsidi pertanian, sembari meningkatkan akses pasar produk-produk 

negara berkembang. 

• Melaksanakan reformasi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dunia dan 

mendorong investasi swasta asing jangka panjang. 

• Menahan kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2⁰C di atas tingkat pra 

industri, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional. 
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• Negara-negara maju yang belum membuat upaya konkret menuju target 0,7% 

produk nasional bruto (PNB) sebagai bantuan pembangunan resmi bagi negara-

negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20% PDB negara maju sampai negara-

negara yang paling terbelakang; negara-negara lainnya harus bergerak menuju 

target sukarela untuk bantuan keuangan pelengkap. 

• Mengurangi aliran ilegal dan penghindaran pajak serta meningkatkan 

pengembalian aset curian sebesar $x. 

• Mempromosikan kolaborasi dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

inovasi, dan data pembangunan. 

 

2. SDG’s dari Open Working Group (OWG) 

Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio de 

Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk memulai 

proses untuk mengembangkan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Hasil 

dari konferensi Rio+20 mengamanatkan 30 anggota Open Working Group (OWG) dari 

Majelis Umum PBB bertugas untuk mempersiapkan proposal SDG’s. OWG sendiri 

didirikan pada tanggal 22 Januari 2013. Dalam perjalanannya negara-negara anggota 

OWG menyampaikan serangkaian usulan terkait SDG’s. Pada pertemuan ketiga belas dan 

terakhir di New York pada tanggal 19 Juli 2014, OWG mengusulkan 17 tujuan yang 

mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan dan 

kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih 

berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi hutan. Adapun 17 tujuan 

yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan; 

b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan 

mencanangkan pertanian berkelanjutan; 

c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di 

segala usia; 

d. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 

e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak 

perempuan; 
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f. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan; 

g. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan, dan modern; 

h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan 

kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 

i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan 

berkelanjutan dan mendorong inovasi; 

j. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara; 

k. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan 

berkelanjutan; 

l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 

m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 

n. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk 

pembangunan berkelanjutan; 

o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan 

ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifkasi, dan menghentikan dan 

memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman 

hayati; 

p. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun 

institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 

q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

3. SDG’s dari Sustainable Development Solution Network (SDSN) 

Dalam rangka perumusan SDG’s, Sekretaris Jendral PBB juga membentuk 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN). SDSN ini merupakan jaringan 

independen yang terdiridari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, 

lembaga swadaya masyarakat yang ditugaskan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan 

pembangunan dibawah pimpinan Jefrey Sach. Dalam perkembangannya, SDSN 

mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator. Adapun tujuan yang 

diusulkan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan; 

b. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 

c. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja bagi 

kehidupan dan lingkungannya; 

d. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua; 

e. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia; 

f. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan; 

g. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh; 

h. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan; 

i. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan, hutan 

dan sumber daya alam dengan baik; 

j. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. 

Setelah mengusulkan 10 tujuan ini, SDSN pada tanggal 25 Juli 2014 mengeluarkan 

publikasi yang berjudul Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable 

Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDG’s. Dalam publikasi ini 

SDSN memadukan SDG’s usulan OWG dan SDSN. Oleh karena itu, dari publikasi ini 

diusulkan 17 tujuan SDG’s dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. 

Dalam kajian ini, indikator-indikator yang diusulkan dalam publikasi ini yang dijadikan 

dasar rujukan. 

Kesesuaian antara SDGs dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan SDGs, 

implementasi SDGs di Indonesia tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 

Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Permendagri tersebut 

menyebutkan terdapat beberapa pilar yang menjadi dasar dalam pembangunan 

berkelanjutan, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Pilar Hukum dan Tata 

Kelola.  

Selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri mendefinisikan tujuan, indikator, serta target pencapaian tujuan pada akhir 2030 

yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Kategori Pertama →(*) merupakan indikator global; 
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b. Kategori Kedua → huruf (a), (b), (c) dibelakang nomor merupakan indikator 

nasional atas proyeksi indikator global; 

c. Kategori Ketiga → tanpa keterangan tambahan adalah indikator global yang belum 

didefinisikan dan akan dikembangkan. 

Pada Permendagri No. 7 Tahun 2018 tersebut terdapat tujuan-tujuan yang 

disesuaikan dengan konsep SDGs yang berasal dari PBB, tujuan-tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. 

b. Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang 

baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. 

c. Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan 

Seluruh Penduduk Semua Usia. 

d. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta 

Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. 

e. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. 

f. Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak 

yang Berkelanjutan untuk Semua. 

g. Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan 

Modern untuk Semua. 

h. Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, 

Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak 

untuk Semua. 

i. Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif 

dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi. 

j. Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. 

k. Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan 

Berkelanjutan. 

l. Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. 

m. Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan 

Dampaknya. 

n. Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya 

Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan. 
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o. Tujuan 15. Melindungi Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan 

Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggundulan, 

Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman 

Hayati. 

p. Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan 

Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keaslian untuk Semua, Membangun 

Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan. 

q. Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global 

untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Pembagian pilar-pilar dari konsep SDG’s berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 

2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 9 Pilar-pilar dalam SDGs berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018 
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fundamental antara konsep dari MDGs dengan SDGs, perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel 5.1.1  

Tabel 5.1.1 Perbedaan antara MDGs dengan SDGs 

MDGs (2000-2015) SDGs (2016-2030) 

50 persen 

Target dan sasarannya adalah separuh: 

mengurangi separuh kemiskinan. 

Target yang terlalu minimal. 

Banyak negara telah terlebih dahulu 

Mencapainya 

100 persen 

Target dan sasarannya adalah semua, 

sepenuhnya dan tuntas 

•  Mengakhiri kemiskinan 

•  100 persen penduduk memiliki akta 

kelahiran 

•  memerlukan fokus, untuk merangkul 

mereka yang terpinggir dan terjauh. 

Dari negara maju, untuk negara 

berkembang 

MDGs mengandaikan bahwa negara 

miskin dan berkembang yang 

mempunyai 

pekerjaan rumah. Sementara itu negara 

maju mendukung dengan penyediaan 

dana. 

Berlaku universal 

SDGs memandang semua negara 

memiliki 

pekerjaan rumah. 

Tiap–tiap negara wajib mengatasinya. 

Tiap–tiap negara harus bekerja sama 

untuk 

menemukan sumber pembiayaan dan 

perubahan kebijakan yang diperlukan. 

Dari Atas (top down) 

Dokumen MDGs dirumuskan oleh para 

elite 

PBB dan OECD, di New York, tanpa 

melalui 

proses konsultasi atau pertemuan dan 

survei warga. 

Dari Bawah (bottom up) dan 

partisipatif 

Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim 

bersama, dengan pertemuan tatap muka 

lebih dari 100 negara dan survei warga. 
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Solusi parsial atau tambal sulam 

8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya 

mengatasi gejala–gejala kemiskinan 

saja 

Masalah ekologi dan lingkungan hidup 

tidak diakui 

Ketimpangan tidak mendapatkan 

perhatian. 

Demikian halnya dengan soal pajak dan 

pembiayaan pembangunan 

Solusi yang menyeluruh 

Berisi 17 tujuan yang berupaya 

merombak 

struktur dan sistem 

•  Kesetaraan gender 

•  Tata pemerintahan 

•  Perubahan model konsumsi dan 

produksi 

•  Perubahan sistem perpajakan 

•  Diakuinya masalah ketimpangan 

•  Diakuinya masalah perkotaan 

 

Prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia telah 

didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Meskipun RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang 

sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang 

ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas 

pembangunan nasional.  

Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, pilar sosial yang mencakup 5 tujuan/goal yakni 

tujuan 1-5 dan 47 target, hanya sebanyak 27 target yang selaras dengan RPJMN. Di pilar 

ekonomi yang mencakup tujuan 7,8,9,10, 17 dan 54 target, sebanyak 30 target telah 

sejalan dengan prioritas nasional. Untuk pilar lingkungan dengan 6 tujuan (6, 11, 12, 13, 

14, 15) dan 56 target, ada sebanyak 31 target yang telah diakomodasi dalam agenda 

pembangunan nasional. Selanjutnya pada pilar hukum dan tatakelola dengan hanya 1 

tujuan (tujuan 16) dan memuat 12 target, sebanyak 8 target SDGs telah sesuai dengan 

prioritas pembangunan nasional 

Tabel 5.1 2 Prioritas nasional dan target RPJMN yang sesuai dengan target SDGs 

Pilar 
Target 

Global 

Target RPJMN 

2015-2019 
Beberapa Prioritas Nasional 

Sosial 

(1,2,3,4,5) 

47 27 1. Penanggulangan Kemiskinan 
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Pilar 
Target 

Global 

Target RPJMN 

2015-2019 
Beberapa Prioritas Nasional 

2. Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat 

3. Peningkatan Kedaulatan Pangan 

4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

dan Indonesia Sehat 

5. Melindungi Anak, Perempuan dan 

Kelompok Marjinal 

Ekonomi 

(7,8,9,10,17) 

54 30 1. Kedaulatan Energi 

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional 

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 

4. Membangun Konektivitas Nasional 

5. Pemerataan Pembangunan Antar 

Wilayah 

6. Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif 

Lingkungan 

(6,11,12,13,

14,15) 

56 31 1. Ketahanan Air 

2. Membangun Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

3. Penanganan Perubahan Iklim dan 

Penyediaan 

4. Informasi Iklim dan Kebencanaan dan 

Pengurangan Emisi gas rumah kaca 

5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan 

Kelautan 

6. Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan 

Bencana 

7. Rencana Aksi dan Strategi 

Keanekaragaman Hayati Indonesia 
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Pilar 
Target 

Global 

Target RPJMN 

2015-2019 
Beberapa Prioritas Nasional 

Hukum dan 

Tata Kelola 

(16) 

12 8 1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan 

WNI 

2. Peningkatan Penegakan Hukum yang 

Berkeadilan 

3. Membangun Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 

Selain itu, program Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-JK juga sudah 

dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Dari 9 agenda nawacita yang ada, 

semua agenda tersebut telah selaras dengan 17 tujuan/goal yang ada di SDGs. Dengan 

demikian agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK akan mendukung pelaksanaan 

pencapaian SDGs di Indonesia. Pada Tabel 1.2 jelas terlihat bahwa sejumlah goal atau 

tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program nawacita yang berbeda. 

Tabel 5.1 3 Kesesuaian antara agenda Nawacita dengan SDGs 

Agenda Nasional (Nawacita) SDGs 

Nawacita 1 

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 

negara 

Tujuan 3, 10, 16, 17 

Nawacita 2 

Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya 

Tujuan 16 

Nawacita 3 

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam Negara Kesatuan 

Tujuan 1-11 

Nawacita 4 Tujuan 14-16 
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Agenda Nasional (Nawacita) SDGs 

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem 

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya 

Nawacita 5 

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 

Tujuan 1-6 

Nawacita 6 

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan 

bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

Tujuan 1-10 

Nawacita 7 

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 

sektor-sektor strategis ekonomi domestik 

Tujuan 1-5, 8, 9, dan 

12-15 

Nawacita 8 

Melakukan revolusi karakter bangsa 

Tujuan 3-4, and 11 

Nawacita 9 

Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia 

Tujuan 5, 10, 16, 17 

 

SDGs dan Governance di Indonesia 

Agenda SDGs mencakup 17 agenda/tujuan yang menjadi landasan pembangunan 

nasional Indonesia, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional pada aspek tata 

kelola pemerintahan/governance dari 17 tujuan tersebut terdapat satu tujuan yang sesuai, 

yaitu tujuan 16 (menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan 

yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan). Pada tujuan 16, pembangunan 

yang berkelanjutan agenda 2030 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif 

dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan 

hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, 

efektif, dan akuntabel. Namun masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan 

konflik bersenjata terus menerus, keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya 

akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. 
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Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai 

kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan 

dan akses publik terhadap informasi. 

Tujuan 16 tersebut mempunyai 12 target yang harus dicapai, 12 target tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun 

b. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk 

kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 

c. Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan 

menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua 

d. Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi penggelapan uang maupun senjata, 

menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk 

kejahatan yang terorganisir 

e. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya 

f. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 

g. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan 

representatif di setiap tingkatan 

h. Perluasan dan peningkatan partisipasi negara-negara berkembang di dalam lembaga 

gavernansi global 

i. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan 

kelahiran 

j. Menjamin akses publik terhadap informasi dan menjamin kebebasan mendasar, 

sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional 

k. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama 

internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara 

berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan 

l. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak 

diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. 

Tidak seluruhnya target yang terdapat pada tujuan 16 masuk kedalam kategori 

governance, karena tujuan 16 sendiri mencakup tidak hanya aspek governance tetapi juga 

terdapat berbagai macam aspek selain governance. Aspek governance sangat penting 

dalam ketercapaian ke-17 target tersebut, pentingnya governance tersebut tercakup ke 
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dalam dua hal, pertama seperti yang diketahui terdapat tiga komponen utama dalam 

governance yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Agar governance dapat berjalan 

dengan baik, maka kerjasama antara tiga komponen tersebut harus terlaksana dengan 

baik. Oleh karena itu dalam upaya mencapai target dari SDGs dalam membentuk tata 

kelola pemerintahan yang baik, kolaborasi peran dari ketiga komponen tersebut sangat 

penting.  

Kedua, target ke-16 mempunyai beberapa indikator yang menjadi penyusun dari 

target tersebut. Untuk mencapai target tersebut terpenuhi maka dibutuhkan adanya peran 

dari tidak hanya pemerintah namun juga pihak swasta dan masyarakat. Peran aktif pihak 

swasta yaitu melalui lembaga-lembaga privat yang bergerak tidak hanya di bidang 

ekonomi, tetapi juga bergerak di bidang lainnya. Peran aktif pihak masyarakat dalam 

upaya pencapaian target ke-16 adalah melalui partisipasi dalam upaya pencapaian target 

tersebut baik melalui perseorangan, kelompok, maupun lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat yang ada. 

Pada target ke-16 tersebut terdapat beberapa indikator yang menyusunnya, namun 

tidak semua indikator tersebut relevan dengan konteks governance. Oleh karena itu dari 

ke-12 indikator tersebut yang relevan dengan pelaksanaan governance seperti terlihat 

pada Tabel 5.1.4. Kondisi capaian SDGs yang relevan dengan governance di Indonesia 

Tabel 5.1 4 Target dan indikator SDGs yang relevan dengan pelaksanaan 

governance di Indonesia 

Target Indikator 

16.5 Secara substansial mengurangi 

korupsi dan penyuapan dalam 

segala bentuknya 

16.5.2 (a) CORRUPTION 

PERCEPTION INDEX 

(CPI) 

16.6 Mengembangkan lembaga yang 

efektif, akuntabel, dan transparan di 

semua tingkat 

16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan 

pelaksanaan UU 

Pelayanan Publik 

Kementerian / Lembaga 

dan Pemerintah Daerah 

(Provinsi / 

Kabupaten/Kota) 
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Target Indikator 

16.10 Menjamin akses publik terhadap 

informasi dan menjamin kebebasan 

mendasar, sesuai dengan peraturan 

nasional dan kesepakatan 

internasional 

16.10.2.(a) Tersedianya Badan 

Publik yang 

menjalankan kewajiban 

sebagaimana diatur 

dalam UU No. 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik 

 

a. Target 16.3 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam 

segala bentuknya 

1) Indikator 16.5.2 (a) CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) 

 

Grafik 5. 1 Indeks perilaku anti korupsi menurut beberapa karakteristik 

Perilaku anti korupsi adalah tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala 

perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi 

akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di 

keluarga, komunitas, maupun publik. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang berskala 

0-5 adalah salah satu ukuran tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. 

Indeks perilaku anti korupsi di Indonesia menurun dari 3,71 pada tahun 2017 menjadi 

3,66 pada tahun 2018. Penurunan ini dapat menjadi tantangan yang cukup berat bagi 

pemerintah, mengingat capaian target TPB (zero tolerance) dan target RPJMN (4.0 di 
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tahun 2019). Upaya melalui pendidikan dan budaya anti korupsi harus terus ditingkatkan 

sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat. 

Perilaku anti korupsi individu di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, 

seperti daerah tempat tinggal dan tingkat pendidikan. Masyarakat perkotaan lebih 

cenderung menolak segala bentuk tindakan korupsi dibandingkan dengan masyarakat 

perdesaan. Dari segi pendidikan, masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung untuk menolak segala bentuk perilaku korupsi. Kondisi ini menandakan 

dampak positif adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, serta wawasan 

dan pengetahuan dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, karakteristik umur tidak 

menunjukkan adanya pola kecenderungan dalam tindakan penolakan terhadap perilaku 

korupsi. 

Perkembangan CPI Indonesia mengalami fluktuasi pada rentang kurun waktu tahun 

2015 sampai dengan tahun 2018 dimana pada tahun 2018 CPI mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan CPI 

Indonesia semakin baik, hal tersebut ditunjang dengan kinerja Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang membaik pada kurun waktu tahun yang sama. Peningkatan kinerja dari 

KPK tersebut ditandai dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara maupun pejabat publik yang diungkap. Banyaknya kasus korupsi 

yang diungkap tersebut tidak menandakan upaya pemberantasan korupsi mengalami 

penurunan ataupun jalan di tempat, namun justru menunjukkan hal yang sebaliknya. 

Banyaknya kasus korupsi yang diungkap menunjukkan upaya pemberantasan korupsi 

berjalan dengan efektif. 

Sebuah fenomena yang patut mendapatkan perhatian adalah dari tersangka yang 

tertangkap oleh KPK, tidak hanya pejabat negara saja tetapi jumlah aparatur sipil negara 

yang semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional, selama 

tahun 2018 terdapat 2.357 aparatur sipil negara yang terlibat ke dalam kasus korupsi. 

ASN yang terlibat tersebut berasal dari berbagai macam instansi, dimulai dari pemerintah 

pusat, provinsi, hingga ke pemerintah daerah (kota/kabupaten). Banyaknya ASN yang 

terlibat dalam kasus korupsi ini  menandakan adanya bahaya korupsi yang telah 

memasuki jajaran ASN secara masif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya upaya 

pencegahan dan upaya pemberantasan yang efektif. 
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Upaya pemberantasan telah dilakukan dengan baik oleh KPK, namun upaya yang 

lebih penting adalah upaya pencegahan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari 

KPK saja, namun semua lembaga dan sosial masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ASN 

dipandang dapat menjadi salah satu strategi yang jitu dalam upaya pencegahan korupsi di 

lingkungan ASN. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat menurunkan tingkat korupsi 

di lingkungan ASN, adanya rasa tidak cukup dan gaya hidup merupakan beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap kurang berhasilnya penerapan strategi tersebut.  

Upaya penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi 

juga diterapkan dalam manajemen pengelolaan pemerintah. Upaya tersebut bertujuan 

untuk mempersempit kesempatan ASN untuk melakukan tindakan korupsi melalui sistem 

keuangan negara yang berbasis teknologi. Penerapan strategi ini bertujuan agar segala 

bentuk perencanaan dan penganggaran dapat terpantau oleh semua orang sehingga celah 

untuk melakukan korupsi dapat tertutup.  

Tren Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami perbaikan menjadi 

sebuah angin segar di tengah maraknya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi. 

Membaiknya Indeks Persepsi Korupsi ini dapat berdampak pada meningkatnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal 

tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mampu mengakselerasi pelaksanaan 

pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, hal tersebut disebabkan karena dengan 

meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maka tingkat 

partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan dapat lebih meningkat. 

b. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan 

di semua tingkat 

1) Indikator 16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik 

Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten/Kota) 
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Grafik 5. 2 Persentase kepatuhan pelaksaan UU pelayanan publik untuk kementerian, 

lembaga dan pemerintah daerah 

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk 

memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak 

masyarakat dalam pelayanan. Komponen tersebut dapat berupa ada atau tidaknya 

persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana 

pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain-lain.  

Tingkat kepatuhan pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah berbeda-beda. Tingkat kepatuhan pelayanan publik yang paling tinggi terdapat 

pada kementerian. Pada tahun 2017, kementerian yang berada pada zona merah hanya 

7,14% dan yang berada pada zona hijau sebesar 35,71%. Sementara itu, tingkat kepatuhan 

pelayanan publik pada lembaga dan pemerintah kabupaten menurun cukup signifikan, 

pada tahun 2017 lembaga yang berada pada zona merah sebesar 33,33% dan pemerintah 

kabupaten yang berada pada zona merah sebesar 44,85%. Hal tersebut menunjukkan 

adanya penurunan efektivitas dan kualitas pelayanan pada lembaga dan pada pemerintah 

kabupaten. Kondisi ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dan kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik. 
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c. Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan menjamin 

kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan 

internasional 

1) Tujuan 16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban 

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

Grafik 5. 3 Persentase badan publik yang melaksanakan keterbukaan informasi 

publik 

Penurunan akses publik tersebut menunjukkan semakin tidak terjaminnya akses 

informasi kepada masyarakat dan tidak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 

Masyarakat juga akan sulit dalam mengambil peran aktif dalam kebijakan publik dan 

pengelolaan badan publik yang baik. Selain itu, penurunan ini menuntut pemerintah untuk 

bekerja lebih keras untuk mencapai target RPJMN. Upaya tersebut juga perlu dilakukan 

agar tercapainya target TPB untuk menjamin akses informasi kepada masyarakat dan 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dapat terwujud. 

Capaian dari SDG’s tersebut diaplikasikan kepada sistem perencanaan di Indonesia 

melalui sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam 

rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2018 yang berisi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
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partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, 

dan/ atau program yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa 

Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam 

rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini tentu berkaitan 

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan 

Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi 

Daerah (RAD) TPB, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam 

periode waktu tertentu. 

5.1.3 Revolusi Industri 4.0 

Revolusi Industri Pertama pada abad 18 adalah perubahan produksi yang pertama 

kali ketika manusia menemukan mesin-mesin bertenaga uap. Kini Revolusi Industri 

Keempat ditandai dengan hadirnya integrasi dunia online dengan produksi industri. 

Industri 4.0 tidak hanya menjadikan produksi secara otomatis, tetapi juga 

menghubungkan berbagai sektor produksi secara bersamaan dengan operasi dunia maya 

yang dibuat tersambung secara online (internet). Bagi tenaga kerja, keadaan Industri 4.0 

memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan 

zaman, nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia lagi, mungkin hanya tersisa tenaga-

tenaga kerja yang terampil yang dapat bekerja. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang 

diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar 

kompetensi tenaga kerja yang tinggi. Tanpa adanya Industri 4.0 saja, banyak negara, 

termasuk Indonesia yang mengalami masalah tingkat pengangguran. Industri 4.0 akan 

menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga 
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kerja, tingkat pengangguran yang naik, dan gap kesejahteraan. Semua akan membuat 

tekanan di pasar kerja menjadi semakin kuat. 

Begitu kompleksnya rantai yang melatarbelakangi revolusi industri, sehingga 

perubahan yang terjadi mulai dari pengembangan genetika, artificial intelligence atau 

kecerdasan buatan, teknologi nano, robotik, bioteknologi, pencetakan 3D turut 

mempengaruhi dan menjadi tantangan bagi perusahaan, pemerintah dan individu untuk 

terus melakukan adaptasi yang proaktif. Pemerintah RI pada April 2018 lalu baru saja 

mencanangkan program Making Indonesia 4.0. Lima sektor industri yang disiapkan 

menghadapi revolusi industri jilid 4 adalah makanan dan minuman, tekstil dan produk 

tekstil (TPT), otomotif, kimia terutama biokimia, serta elektronik. Menteri Perindustrian, 

Airlangga Hartarto mengklaim kelima sektor ini berkontribusi atas 86% permintaan pasar 

global. 

Gambar 5. 10 Revolusi Industri ke-4 mengaburkan batasan antara lingkungan 

fisik, digital dan biologis 

Indonesia sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan bisnis yang 

kesehariannya mulai menerapkan digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen 

masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang 

ditimbulkan. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih sering diperdebatkan. Misalnya, 

banyaknya toko konvensional di pusat perbelanjaan (mall) yang tutup sering dipolitisasi 

dengan argumen bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli 

masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai menghadapi masalah serius 

atau minim pengunjung karena sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih sistem 

Revolusi industri ke-4 mengaburkan batasan antara lingkungan
fisik, digital dan biologis

Saat iniAwal tahun 1970Awal abad
ke-20

Akhir abad ke-
18
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potong hewan di Cincinnati -
1870

Alat tenun mekanis 
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Pengontrol logika 
terprogram pertama (PLC) 
Modem 084- 969

Konektivitas manusia, mesin & data 
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Revolusi industri ke-1
Pengenalan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap

Revolusi industri ke-2
Pengenalan produksi masal berdasarkan pembagian kerja

Revolusi industri ke-4
Sistem cyber-physical 

Revolusi industri ke-3
Penggunaan elektronik dan TI untuk otomatisasi produksi

Source: A.T. Kearney
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belanja online. Mulai dari membeli baju, sepatu, dan buku hingga membeli makanan 

semuanya dengan pola belanja online.  

Revolusi industri 4.0 bagi Indonesia dapat memunculkan keuntungan dimana sektor 

industri kreatif dapat berkembang dengan pesat, namun juga terdapat tantangan yang 

nyata bagi sektor industri dan sektor tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a) Industri hulu (upstream) dan antara (midstream) yang kurang berkembang, 

ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat tergantung dari 

barang-barang impor, contohnya lebih dari 50% industri petrokimia, 74% 

logam dasar, serta semua bagian penting di bidang elektronik dan otomotif. 

b) Tidak optimalnya zona industri yang komprehensif seperti migas melawan 

petrokimia. Selain itu, kawasan industri juga kurang dikembangkan dan 

digunakan, seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi. 

c) Tren industri global yang berkelanjutan tidak dapat terhindarkan. Produksi dan 

ekspor produk yang ramah lingkungan kini menjadi kewajiban, contohnya 

bahan bakar Euro 4 yang mulai menjadi syarat banyak negara serta 

pengembangan biosolar. 

d) Industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Data Kemenperin 

menunjukkan 62% pekerja Indonesia bekerja pada IKM dengan produktivitas 

yang masih rendah. 

e) Infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum 

optimal. Teknologi seluler, misalnya, masih mengadopsi 4G dan belum siap 

dengan 5G. Kecepatan rata-rata fiber optic juga masih kurang dari 10 Mbps. 

Selain itu, infrastruktur cloud juga masih terbatas. 

f) Pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas. Selanjutnya, ada masalah 

tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar ke-

4 di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah 

saat ini hanya sekitar US$ 114/kapita. 

g) Belum adanya pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan 

pengembangan (R&D) masih sangat terbatas, hanya 0,1% hingga 0,3% dari 

PDB. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran litbang dapat naik setidaknya 

mencapai 2% untuk masuk ke industri 4.0. Saat ini juga belum ada pusat 

Litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Selain itu, hingga 
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saat ini juga belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi 

teknologi Industri 4.0. 

h) Persoalan peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih, ditangani oleh 

beberapa kementerian seperti industri hulu (upstream) migas yang dikelola 

oleh Kementerian ESDM namun industri tengah (midstream) dan hilir 

(downstream) dikelola oleh Kementerian Perindustrian. 

5.1.4 Konvergensi Teknologi 

Lingkungan strategis ke depan akan semakin diwarnai bersatunya berbagai macam 

kemajuan teknologi seperti nano technology, bio technology, robotic technology yang 

akan memberikan perubahan-perubahan radikal yang cepat dan dramatis. Kondisi 

lingkungan ini, cepat atau lambat, mau tidak mau menjadi hal yang harus direspon dengan 

perubahan layanan publik, yang juga sudah harus berbicara big data, integrated and 

internetworked data, ecological service system. kondisi yang diharapkan dari lingkungan 

ini adalah bahwa kompetensi penguasaan teknologi yang bersifat konvergen menjadi 

leverage kompetensi pemerintahan dalam menata internal kelembagaannya, menjalankan 

proses bisnis, melakukan diversifikasi dan inovasi layanan, dan pada akhirnya 

menwujudkan kinerja-kinerja dengan dampak eksternal kepada masyarakat secara nyata.  

Selain itu perubahan tetakelola pembangunan akan banyak ditentukan oleh 3 (tiga) 

kekuatan yaitu (1) Globalisasi yang massif dan menyeluruh, dimana tidak ada satu pun 

membangunan suatu negara tidak bersentukan dengan persoalan global; (2) 

perkembangan ICT dan inovasi disruptif yang akan memicu perubahan disemua aspek 

layanan kepada masyarakat, dan (30 adalah penciptaan pengetahuan akan menjadi 

kekuatan pemerintah didalam memperkuat posisi negara. 

Gambar 5. 11 Tiga Kekuatan Perubahan 

GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH
(Global Governance)

PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI
(Digital Governance)

PENCIPTAAN PENGETAHUAN
(Knowledge based Governance)

TIGA KEKUATAN PERUBAHAN
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Lingkungan strategis ke depan akan semakin diwarnai bersatunya berbagai macam 

kemajuan teknologi seperti nano teknologi, bio tehnology, roboti tehnology yang akan 

memberikan perubahan-perubahan radikal yang cepat dan dramatis. Kondisi lingkungan 

ini, cepat atau lambat, mau tidak mau menjadi hal yang harus direspon dengan perubahan 

layanan publik, yang juga sudah harus berbicara big data, integrated and internetworked 

data, ecological service system. kondisi yang diharapkan dari lingkungan ini adalah 

bahwa kompetensi penguasaan teknologi yang bersifat konvergen menjadi leverage 

kompetensi pemerintahan dalam menata internal kelembagaannya, menjalankan proses 

bisnis, melakukan diversifikasi dan inovasi layanan, dan pada akhirnya menwujudkan 

kinerja-kinerja dengan dampak eksternal kepada masyarakat secara nyata.  

Konvergensi Teknologi adalah suatu penggabungan dua buah hal berbeda yang 

berbau media-media teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada untuk 

digunakan dan diarahkan kedalam satu tujuan yang mengarah pada penciptaan produk-

produk yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi. 

Di Indonesia sendiri salah satu contoh nyata dari konvergensi teknologi yang sangat 

berkembang pesat adalah teknologi Internet, tak bisa di pungkiri lagi bahwa rata-rata 

penduduk di Indonesia baik itu anak SD sampai Mahasiswa bahkan orang dewasa selalu 

memakai teknologi Internet, entah itu Jejaring Sosial, Game Online, Berita Online, dll.  

Telekomunikasi kini bergeser menjadi salah satu kebutuhan  primeer. Peranannya 

dalam pembangunan peradban umat manusia tidak bisa diabaikan. Bahkan kualitaas suatu 

bangsa dapat diukur melalui tingkat kemajuan telekomunikasi bangsa tersebut. Kemajuan 

dari bida ng Telekomunikasi didukung oleh banyak factor, diantaranya ada kemajuan 

yang sangat pesat dibidang ICT. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, disertai 

dengan knowledge-based products dan globalisasi, telah melahirkan ekonomi baru (new 

economy). Fenomena ekonomi baru ini bergulir menjadi knowledge-based economy 

(ekonomi berbasis pengetahuan; Stewart, 1997; Edvinsson & Malone, 1997; dan Sveiby, 

1997). Kondisi ini membawa peradaban manusia memasuki abad baru, yang ditandai 

dengan lahirnya tatanan ekonomi dan politik baru, serta tatanan masyarakat baru. 

Selanjutnya, berkat kehadiran teknologi informasi baru (the new information technology) 

pada abad ini, terjadi efek berantai pada semua lini: bisnis akan ditransfomasikan, 

pemerintahan akan diperbaharui, dan setiap orang akan mampu mengivestasikan dirinya 
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sendiri. Abad ini dinamakan dengan abad kecerdasan jaringan kerja atau age of networked 

intelligence (Tapscott, 1996).  

TIK akan dapat menembus negara-negara di seluruh wilayah dunia karena lebih 

banyak orang akan terhubung (ITU, 2012). Waverman, Meschi & Fuss (2005) 

menyatakan layanan telekomunikasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal ini, TIK tidak hanya menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Akses terhadap informasi sangat penting 

untuk menentukan nasib sendiri, partisipasi sosial dan politik, serta pembangunan. 

Namun demikian, saat ini hanya sepertiga dari populasi dunia yang memiliki akses 

terhadap TIK. Sebagian besar lainnya tidak memiliki akses, sehingga. masyarakat miskin 

tetap miskin, dan yang kaya tetap kaya. Hal ini merupakan tantangan besar yang dihadapi 

dunia, yaitu bagaimana memperluas jangkauan informasi pada semua manusia, tanpa 

mempedulikan posisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis mereka (Jørgensen, 2006).  

5.1.5 Bonus Demografi dan Urbanisasi Global 

Bonus demografi adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi demikian, 

memiliki nilai positif dan keuntungan besar bila dikelola secara profesional. Kondisi 

dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif 

mengandung arti bahwa potensi beban ketergantungan penduduk akan berkurang apabila 

kelebihan dari potensi bonus demografi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

Era bonus demografi ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif 

atas jumlah penduduk tidak produktif. Sekedar informasi, penduduk usia produktif adalah 

penduduk yang berada pada rentang umur 15-64 tahun. Salah satu indikator yang bisa 

digunakan untuk melihat adanya potensi bonus demografi pada suatu negara adalah 

dengan melihat jumlah angka rasio ketergantungan penduduk yang rendah. Rasio 

ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan 

jumlah penduduk usia produktif. Bonus demografi Indonesia yang akan terjadi di tahun 

2020-2035 harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia atau human 

development index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia 

berada di urutan 111. Sementara dikawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan 

enam dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, 
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Brunei dan Singapura. Bonus Demografi pada tahun 2020-2035, Indonesia akan dipenuhi 

oleh usia produktif yang harus dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi negara dalam menghadapi perekonomian dunia internasional dan 

terutama menghadapi Asean economic community (AEC). 

Peningkatan produktivitas sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui 

perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, komunikasi dan penguasaan iptek. Sehingga 

pada rentang waktu 2020-2030 ,sekitar 70% penduduk usia produktif Indonesia menjadi 

manusia yang sehat, berpengetahuan, berpendidikan dan berketrampilan. Penduduk 

Indonesia yang produktif akan masuk menjadi bagian dari jumlah angkatan kerja yang 

sangat besar. Diharapkan penduduk usia produktif Indonesia tidak menjadi tenaga kerja 

kasar dengan upah rendah namun menjadi tenaga kerja yang ahli dibidangnya dan 

berstandar internasional dengan upah tinggi. Potensi angkatan kerja Indonesia yang besar 

dengan produktifitas tinggi diharapkan membawa kemajuan perekonomian dan 

kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. 

Gambar 5. 12 Bonus Demografi di Indonesia 

Oleh karena itu, selain berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

pemerintah Indonesia juga harus mampu meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di 

dalam negeri. Sehingga angkatan kerja Indonesia yang berkualitas dapat bekerja di dalam 

negeri tanpa harus mencari pekerjaan di luar negeri. Penduduk produktif Indonesia yang 

15 tahun ke depan akan merupakan “masa emas” bagi
Indonesia yang akan menikmati bonus demografi
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ekonomi suatu negara. Rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1975 hingga 2016.
Sumber: World Bank; A.T. Kearney
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memiliki ketrampilan, pengetahuan, kesehatan serta etos kerja akan mampu mengelola 

produktivitas. Dengan pendapatan yang semakin meningkat maka akan terbentuk 

tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi yang berdampak terhadap 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya unsur SDM yang berkualitas dan 

didukung unsur kuat lain seperti infrastruktur, kepastian hukum, dll 

 

5.2 Analisis Lingkungan Strategis Nasional 

5.2. 1  Visi Indonesia 2045 

Dalam rangka mempercepat perwujudan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dengan memperhatikan secara seksama perumusan para pendiri bangsa, pada tanggal 30 

Desember 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan gambaran Indonesia 70 tahun 

kedua Indonesia merdeka ke dalam Impian Indonesia 2015-2085 sebagai berikut (1) 

Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di 

dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius 

dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi 

dan peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku 

korupsi, (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia 

menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, (7) 

Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. 

 

Gambar 5. 13 Reformasi Birokrasi menuju Indonesia 2045 
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Reformasi birokrasi (RB) adalah prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi saat ini masih belum mampu 

mendukung secara optimal dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: (1) masih belum baiknya kualitas 

pelayanan publik yang tercermin dari masih rendahnya tingkat kepatuhan K/L/Pemda 

terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik; (2) akuntabilitas birokrasi belum menunjukkan capaian 

yang signifikan tercermin dari masih rendahnya persentase instansi pemerintah yang 

akuntabel (skor B atas SAKIP); (3) indeks RB menunjukkan capaian yang cenderung 

meningkat di tingkat K/L, akan tetapi belum menunjukkan dampak signifikan di tingkat 

pemerintah daerah. 

Dari parameter atau indikator secara internasional, kualitas dan daya saing 

birokrasi Indonesia masih sangat rendah. Kualitas birokrasi Indonesia ditunjukkan oleh 

parameter, antara lain: (a) peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business; 

EoDB) tahun 2014, Indonesia peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parameter tingkat 

korupsi dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index; CPI) 

tahun 2013, Indonesia peringkat 107 dari 175 negara, dengan skor 34 dari skala 0-100; 

(c) skor Control of Corruption (CoC) index tahun 2013, -0,62 dari skala -2,5 sampai 

dengan 2,5; (d) skor Government Effectiveness Index tahun 2013 Indonesia, -0,24 dari 

skala -2,5 sampai dengan 2,5; (e) peringkat daya saing global secara total (Global 

Competitiveness Report; GCR) tahun 2014-2015, Indonesia berada pada peringkat 34 

dari 144 negara; sedangkan untuk variabel institusinya, Indonesia berada pada peringkat 

53 dari 144 negara; dan (f) peringkat e-Government, Indonesia berada pada peringkat 

106 dari 190 negara (Dit Apneg, Bappenas 2014).  

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini juga masih dicirikan dengan birokrasi 

pemerintah yang terfragmentasi antara lain oleh cara berpikir sektoral, proses bisnis 

yang “silo”, tidak sinkronnya program pembangunan pusat – daerah; masih 

menerapkannya budaya birokrasi yang kurang tepat seperti feodalisme, paternalisme 

dan militerisme;  kualitas ASN yang tidak berkinerja tinggi; belum sepenuhnya 

berorientasi pada warga (people centered); serta dalam praktiknya masih kental 

menerapkan keseragaman (single track) baik dalam hal kebijakan, program, maupun 

strategi. 
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Birokrasi di Indonesia juga masih dijalankan oleh peraturan (rule driven), bekerja 

atas peraturan dan cara kerja baku (bisnis proses) yang terlalu kaku. Proses dan prosedur 

sederhana dibuat rumit (complicated); kualitas governance yang masih rendah, walaupun 

sudah menunjukkan perubahan dalam beberapa tahun terakhir seperti menerapkan 

keterbukaan pemerintah; adanya disinsentif untuk kolaborasi; serta kurangnya 

pengawasan/kontrol. 

Selanjutnya program reformasi birokrasi (RB) di Indonesia belum mampu 

merespon tantangan yang lebih besar dan makro dan belum memperlihatkan hasil 

siginifikan karena ruang lingkup pelaksanaannya sangat internal dan hanya menyentuh 

proses; penerapan pendekatan reform from within; RB dilihat semata-mata sebagai 

perbaikan remunerasi; RB penekanan lebih kepada output, dan kurang pada pencapaian 

outcome; serta lambatnya pengambilan keputusan. 

5.2. 2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Relasi Pusat dan Daerah 

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak 

Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi 

sebagai sub sistem negara kesatuan (Manan, 2001). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. 

Prinsip otonomi di negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan 

tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya delegasi atau 

pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (Local Government). Dalam negara 

kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara 

pemerintah pusat (central government) dengan Pemerintah lokal (Local Government) 

sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan 

suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah 

Pusat. 

Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi 

negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi 

oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan 

negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah 

pusat, harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan 

secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan 
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menjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity 

command). 

Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem 

pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang 

didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga 

menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, 

keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan. 

Substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur 

dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten 

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 

Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah Provinsi 

terdapat Kabupaten dan Kota. Hal ini juga termaktub di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014. Istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam 

ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu 

langsung menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan di mana kedaulatan 

negara berada di tangan pusat. Hal ini konsistens dengan kesepakatan untuk tetap 

mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih 

menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan 

berada di tangan negara-negara bagian. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar 

menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sekedar pula menampung 

kenyataan yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi 

daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan 

kesejahteraan umum. Otonomi daerah sebagai ujung tombak usaha mewujudkan 

kesejahteraan. Mengingat fungsi kesejahteraan akan menghadapkan pemerintahan pada 

kenyataan konkret yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain serta 

berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat setempat, maka dalam otonomi 

harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan 

pemerintahan. Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut dan sekaligus 

mencerminkan otonomi sebagai satuan demokratis, maka otonomi senantiasa 
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memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan 

hakekat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah 

satuan yang merdeka. Untuk mewujudkan kemandirian atau keleluasaan, otonomi berkait 

erat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi berbagai segi yaitu 

hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan keuangan dan lain sebagainya. 

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks 

penyelenggaraan negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan 

demokrasi. Rakyat melalui wakil mereka (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), turut serta 

dalam penyelenggara pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam 

sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat beberapa sebab desentralisasi perlu 

dilaksanakan pada sebuah negara, yaitu antara lain: 

1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan 

karena perencanaan yang bersifat sentralistik, dengan mendelegasikan sejumlah 

kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah 

yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan 

desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan 

masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. 

2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat 

terstruktur dari pemerintah pusat. 

3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat 

pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan 

meningkat. Kontak hubungan yang akan meningkat antara pejabat dengan 

masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki 

informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan 

perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik dari pemerintah. 

4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari 

pemerintah pusat bagi daerah-daerah terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana 

sering kali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau 

dihambat oleh elite lokal, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat 

terbatas. 
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5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok 

politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat 

memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi 

pemerintah. 

6) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga private di 

daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil 

alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat. Dengan 

desentralisasi maka peluang bagi masyarakat didaerah untuk meningkatkan kapasitas 

teknis dan managerial. 

7) Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi 

pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan 

kepada pejabat daerah. Dengan demikian pejabat pusat didaerah dapat menggunakan 

waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap 

implementasi kebijaksanaan. 

8) Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di 

pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah 

NGOs di berbagai daerah. Provinsi, kabupaten dan kota dapat menyediakan basis 

wilayah koordinasi bagi program pemerintah, khususnya di dunia ke III di mana 

banyak sekali program pedesaan yang dijalankan. 

9) Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Struktur 

seperti itu dapat merupakan wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut 

kebutuhan masing-masing daerah kemudian secara bersama-sama 

menyampaikannya kepada pemerintah. 

10) Dengan menyediakan modal alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi 

dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh elit lokal, yang sering kali tidak simpatik dengan program 

pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di 

pedesaan. 

11) Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah 

disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk 
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menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-

daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. 

12) Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin 

di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah 

masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan 

melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada 

yang dilakukan oleh pejabat di daerah. 

13) Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan 

memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk 

berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan 

demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem 

politik. 

14) Desentralisasi dapat meningkatkan penyedia barang dan jasa di tingkat lokal dengan 

biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat 

karena sudah diserahkan kepada daerah. 

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang 

menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Upaya 

menemukan format hubungan antara pusat dan daerah yang ideal dalam kerangka negara 

kesatuan bukanlah persoalan yang mudah ditemukan, karena hal itu merupakan proses 

yang berjalan seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah 

susunan organisasi pemerintahan daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang 

desentralistik. Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara 

kesatuan sangat luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di 

luar negeri. Oleh karena itu, mutlak dilakukan delegasi kewenangan (delegation of 

authority) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi 

dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, tentu disertai dengan tindakan lain 

yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh 

satuan pemerintahan di daerah. Atau urusan-urusan pemerintahan yang akan diserahkan 

kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi, titik berat 

pelaksanaan akan diletakkan pada daerah yang mana. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan 

berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran 

dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. 

Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi 

yang dijalankan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat 

diterjemahkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut: 

1) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dari Pemerintah 

Pusat kepada Daerah, dimana dalam Pasal 9  bahwa Urusan pemerintahan Konkuren 

inilah yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang 

diserahkan meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pada Urusan Wajib ada 

Urusan Wajib Pelayanan dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. 

2) Pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut berdasarkan Pasal 13 didasarkan 

pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis 

nasional. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa Penanggung jawabnya 

berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang 

ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Adapun yang 

dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah Perbandingan tingkat daya guna yang 

paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan Prinsip eksternalitas merupakan Luas, 

besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan 

Pemerintahan. Dan Prinsip kepentingan strategis nasional bahwa dalam rangka 

menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan 

luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain. 

3) Berdasarkan pasal 13 ayat (2) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

provinsi atau lintas negara; 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau Urusan Pemerintahan yang 

peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

162 

  

4) Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam 

Pasal 13 ayat (3) meliputi: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau  

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

5) Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota; dan/atau; 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

6) Pembagian urusan kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat dengan 

menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 16. Norma, standar, prosedur, 

dan kriteria tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkruen diundangkan. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat 

belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara 

Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
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7) Pada pasal 18 ditentukan adanya skala prioritas pelaksanaan urusan, bahwa 

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa Pelaksanaan 

Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, Pemerintah provinsi dan Pemerintah 

kabupaten/Kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang 

disebut pada Pasal 12, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan 

ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Artinya keenam program pelayanan dasar 

ini mendapatkan prioritas pembiayaan, sumber daya manusia, Sarana/prasarana, dan 

manajemennya sehingga bisa berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 

Berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar (8 

urusan) tidak perlu diatur lagi di Daerah karena sudah memiliki SPM dan NSPKnya, 

sehingga Daerah sudah langsung dapat melaksanakannya; 

8) Sedangkan berkaitan dengan urusan wajib non pelayanan dasar (18 urusan) perlu 

dilakukan pemetaan urusan masing-masing Daerah (Pasal 24), dimana bahwa 

intensitas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda, hal ini dilakukan untuk 

menentukan tipologi SKPD. Semakin tinggi tipologi urusannya, maka alokasi APBN 

akan semakin besar, tidak selama ini yang dibuat sama rata di semua daerah. 

Pemetaan dilakukan dengan variabel umum, terdiri dari jumlah penduduk, besaran 

APBD, dan luas wilayah, sedangkan untuk variabel khususnya dapat disusun 

bersama-sama dengan kementerian/ lembaga terkait. 

 

5.2. 3 Daya Saing Bangsa 

Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah 

hadir, hadirnya AEC atau MEA sebagai bentuk kerja sama ekonomi antar negara-negara 

di ASEAN membuat kompetisi terjadi secara ketat, Indonesia sebagai salah satu negara 

di kawasan Asia Tenggara, harus mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi 

era persaingan tersebut. Saat ini Indonesia dihadapkan pada era persaingan yang sangat 

masif, tidak hanya terjadi dalam skala negara, tetapi terjadi dalam ruang lingkup yang 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

164 

  

lebih luas, yaitu globality. Globality adalah sebuah era baru yang ditandai dengan 

kemunculan berbagai bentuk kompetisi global.  

Berkaca kepada Singapura, Korea Selatan dan Jepang dalam menghadapi persaingan 

tersebut, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan komparatif berupa 

kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) saja. Indonesia harus mampu memaksimalkan 

potensi intangible, yaitu potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi jika mengingat 

bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan jumlah yang besar, serta keuntungan dari 

datangnya Bonus Demografi. Beberapa negara yang mempunyai kekayaan SDA sering 

berpandangan tidak tepat dalam melihat potensi tersebut, alih-alih melakukan proses 

industrialisasi agar kekayaan SDA mempunyai nilai tambah, mereka lebih memilih 

mengekspor kekayaan mentah tersebut agar segera mendapatkan keuntungan. Kebijakan 

tersebut sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Singapura, Jepang, Korea 

Selatan, bahkan Taiwan yang mampu memberikan nilai tambah pada SDA nya. 

Keberhasilan dalam menjaga dan memaksimalkan aset intangible dengan cara 

menanamkan investasi yang besar dalam pembangunan SDA akhirnya membuat 

beberapa negara lain, termasuk Malaysia, mempunyai peringkat daya saing yang tinggi. 

Gambar 5. 14 Perbandingan Global Competitive Index, E-gov, Government 

Efectiveness, dan Open Government 

Indonesia sebenarnya mempunyai potensi SDA dan SDM sekaligus yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Kawasan Asia Tenggara, besarnya 

kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar seharusnya dapat dimaksimalkan dalam 

rangka meningkatkan daya saing. Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif 

INDONESIA
Government Effectivness Index

• Tahun 2014 > - 0,04 (weak)
• Tahun 2015 > - 0,24 (weak)
• Tahun 2016 > 0,0 (strong)

Sumber: The World Governance Indicators 
(World Bank) 2014 - 2016
Keterangan : Skor -2,5 (weak) s/d 2,5 (strong) 
Government Performance

Open Government Index

Tahun 2015 > skor 0,58, peringkat 32

Sumber: World Justice Project 2015

Ket. : Pengukuran hanya dilakukan pada
tahun 2015

Global Competitiveness Index

• Tahun 2015 > skor 4,52, peringkat 37
• Tahun 2016 > skor 4,52, peringkat 41
• Tahun 2017 > skor 4,68, peringkat 36

Sumber: World Economic Forum 2015 –
2017

E-Government Development Index

• Tahun 2014 > skor 0,45, peringkat 106
• Tahun 2016 > skor 0,45, peringkat 116
• Tahun 2018 > skor 0,53, peringkat 107

Sumber: UN E-Gov Survey 2014 – 2018
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seharusnya menjadi perpaduan yang hebat. Kalau keunggulan komparatif melekat pada 

kekayaan alam, bahan mentah, maka keunggulan kompetitif terdapat pada kreativitas dan 

inovasi. Keunggulan kompetitif adalah rahasia dibalik daya saing sebuah bangsa, maka 

tidak pelak pembangunan manusia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. 

Keunggulan kompetitif terdapat pada kreativitas dan inovasi, karena itu proses 

pembangunannya berawal dari pengetahuan yang berujung pada penciptaan kreativitas 

dan inovasi. 

Pengetahuan dan kreativitas serta inovasi harus dijembatani dengan kemampuan 

berpikir kritis, karena sebuah bangsa yang besar, tidak akan menghasilkan karya-karya 

yang besar bila tidak kritis terhadap informasi-informasi yang datang. Kemampuan untuk 

berpikir kritis menjadi jaminan bahwa kreativitas dan inovasi yang dihasilkan akan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penciptaan masyarakat yang berpengetahuan menjadi mendesak 

untuk dilakukan, masyarakat yang mampu berpikir kritis  dan sekaligus berpikir kreatif, 

sehingga inovatif dalam berbagai situasi. Masyarakat yang berpengetahuan tersebut 

diharapkan nantinya diharapkan dapat memastikan sebuah bangsa mempunyai 

keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan yang akan membawa bangsa tersebut menjadi 

berdaya saing tinggi. 

Gambar 5. 15 Ease of Doing Business 2018 

EASE OF DOING BUSINESS 2018

72 
of 

190
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Berdasarkan indeks kemudahan berusaha, Indonesia berada pada posisi 72 dari 190 

negara yang dinilai, sedangkan posisi negara-negara tetangga yang berada di wilayah asia 

pasifik seperti Malaysia yang menduduki peringkat ke-24, Filiphina menduduki peringkat 

113, dan Cina menduduki peringkat 78. Posisi Indonesia yang memiliki peringkat lebih 

baik dibandingkan dengan negara Cina dan Filiphina menandakan bahwa Indonesia dapat 

dikatakan tempat yang baik untuk melakukan investasi. Indonesia terus berupaya untuk 

meningkatkan nilai indeks tersebut dengan memangkas birokrasi yang dapat menghambat 

kemudahan berinvestasi/berbisnis.  

Tantangannya adalah pada tingkatan pemerintah daerah, banyaknya hambatan 

dalam berusaha lebih banyak ditemui pada tingkatan kabupaten/kota. Birokrasi dan durasi 

perizinan yang panjang dan lama membuat sulit untuk berinvestasi/membuka usaha. 

Selain itu ketersediaan infrastruktur juga menghambat kemudahan dalam 

berinvestasi/berusaha.  Paket kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh Pemerintah 

bertujuan untuk mempermudah akses pendirian usaha/investasi dari tingkatan pemerintah 

pusat hingga daerah, berdasarkan paket kebijakan ekonomi tersebut telah berdampak 

pada banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dan kenaikan peringkat indeks 

kemudahan berusaha. Namun hal tersebut dipandang belum memadai, kesiapan dari 

masyarakat dan pelaku-pelaku ekonomi lokal juga harus lebih kuat. 

Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia akan membuka akses persaingan 

yang lebih tajam antara pelaku ekonomi lokal dengan pelaku ekonomi global. Hal tersebut 

harus disikapi dengan positif oleh pelaku ekonomi lokal dan masyarakat, daya saing harus 

diperkuat dalam rangka agar pelaku ekonomi lokal dapat bersaing baik secara kualitas 

dan kuantitas. Selain itu kebijakan ekonomi dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada pelaku ekonomi lokal juga harus di susun. Daya saing yang kuat tidak akan ada 

artinya tanpa adanya perlindungan dari pemerintah berupa kebijakan yang bertujuan 

untuk melindungi pelaku ekonomi lokal.  

Peningkatan indeks kemudahan berusaha Indonesia tidak hanya berdampak positif 

terhadap banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, namun juga berdampak pada 

pelaku ekonomi lokal. Momentum tersebut dapat berdampak secara luas yaitu 

peningkatan perekonomian secara lokal dan nasional sehinga berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.   
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Gambar 5. 16 Trust Index A world of Distrust 

Trust indeks merupakan sebuah indeks yang menggambarkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap organisasi pemerintah di masing-masing negara. Berdasarkan 

grafik di atas, pada tahun 2017 indeks kepercayaan Indonesia tergolong ke dalam 

aspek yang baik (trust) dengan menempati peringkat 69 dari 100 negara. Sedangkan 

pada tahun 2018 Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan tingkat 

kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah yang baik (trust) dengan peringkat 

Indonesia yang naik ke posisi 71.  

Hal tersebut menunjukkan hal yang positif dimana kepercayaan masyarakat 

terhadap pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sangat baik. Hal tersebut merupakan 

dampak dari upaya-upaya perbaikan pelayanan publik yang di lakukan, selain itu 

peningkatan gairah ekonomi di masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab, 

pada bidang pemberantasan korupsi masyarakat semakin puas ditunjukan dengan 

indeks persepsi korupsi yang terus membaik dan upaya pemberantasan korupsi dengan 

ditunjukkan banyaknya kasus korupsi yang diungkap.  

Peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut 

merupakan modal yang sangat berharga dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 

Namun tantangan ke depan masih sangat banyak, diantaranya adalah upaya 

menciptakan pemerintahan yang transparan dan bersih yang masih harus terus menjadi 

prioritas utama disamping beberapa aspek lainnya.  
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5.2. 4 Pemantapan Kehidupan Berdemokrasi 

Demokrasi yang ingin dibangun dalam perjalanan Indonesia pasca pemerintahan 

Orde Baru oleh berbagai aktor dengan perbedaan latar belakang, mempunyai ujung yang 

mirip yaitu ketika pertanyaan tentang korelasi positif antara penganutan sistem politik 

demokrasi dengan terpenuhinya kemakmuran warganegara2. Dari sekian banyak model 

demokrasi yang disampaikan dari sari penelitian atau refleksi para ilmuwan dari berbagai 

contoh di banyak negara, hampir bisa dipastikan, tidak ada satupun demokrasi yang 

identik. Sebuah negara yang menganut dan mengamalkan ajaran liberalisme dari negara 

yang lebih mapan, sebagai pondasi demokrasinya, tidak akan menghasilkan dinamika dan 

perkembangan yang sama. 

Persoalan utamanya terletak pada aspek penerimaan atas nilai-nilai demokrasi yang 

telanjur dianggap bersifat universal. Terstruktur dalam sebuah susunan linier yang rapi 

sebagai syarat bagi penilaian apakah sebuah negara demokratis atau tidak. Memang ada 

standar yang jelas untuk memberikan penilaian atas karakteristik demokrasi dalam sebuah 

negara, tetapi menjatuhkan justifikasi akan efektivitas cara berdemokrasi sebuah negara, 

sangatlah naif. Seperangkat nilai yang bekerja diatas logika operasional yang sistemik 

membuat demokrasi menjadi nilai tata cara berpolitik yang unik, kontekstual, selalu 

terbaharui dan adanya jaminan atas konsistensinya menganggap rakyat sebagai tuan yang 

memerintah. Sedangkan demokratisasi adalah bagaimana pelembagaan nilai anutan dan 

prinsip demokrasi, bisa dilakukan. 

Dalam kurun 10 tahun terakhir, nilai demokrasi belum embedded atau mempunyai 

daya ikat yang kuat terhadap aktor politik. Nilai ini masih berada dalam lingkup parsial 

didalam institusi demokratik yang bermunculan. Pers dan media massa sudah mempunyai 

posisi yang begitu bagus sebagai bagian kontrol terhadap kekuasaan politik. Sebagaimana 

pers, lembaga non-pemerintah mulai meluaskan pengaruhnya bukan hanya sebagai 

bagian penuntutan atas isu-isu publik saja, melainkan juga sudah mampu 

mengembangkan keahlian khusus dalam perannya sebagai pihak yang berkepentingan 

untuk mempengaruhi terbentuknya kebijakan publik. 

Agenda serupa, sayangnya tidak cukup signifikan bisa dijumpai dari berbagai usaha 

untuk melakukan perubahan internal di wilayah aparatur negara. Reformasi birokrasi 

dalam konteks nasional dan lokal masih terbentur serangkaian kendala. Mulai dari 
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keengganan untuk berbagi kewenangan antara pusat-daerah sampai pada ketegangan atas 

perbedaan konsepsi dalam pengelolaan negara. Baik dalam penjelasan model 

desentralisasi, otonomi daerah ataupun format negara kesatuan yang sentralistik. Pijakan 

teoretik tentang transisi atau konsolidasi demokrasi masih belum menemukan desain 

operasional yang memadai. Sekalipun demikian, agenda pencerapan nilai demokrasi yang 

universal seperti kebebasan sipil, institusi publik yang akuntabel, perlindungan terhadap 

warganegara dan keterbukaan politik masih membutuhkan berbagai elaborasi dengan 

situasi dan jarak pandang harapan masyarakat kita terhadap demokrasi itu sendiri. 

Dalam konteks Indonesia, demokratisasi perlu dilihat sebagai proses kreatif dalam 

menyesuaikan, membuat harmoni antara titik pijak dan orientasi kehidupan politik 

berbangsa dan bernegara. Setidaknya bisa ditekankan pada beberapa agenda prioritas 

yakni: 1) penguatan channeling antara civil society dengan political society. 2) 

deformalisasi peranan negara dengan pembagian wilayah pekerjaan antara fungsi 

penyelenggaraan negara dengan pelayanan publik. 3) pemantapan ruang kendali birokrasi 

dengan pembukaan akses yang lebih luas bagi publik untuk melakukan penuntutan atas 

hak-hak mereka terhadap negara. 

5.2. 5  Pelayanan Publik yang Efektif 

Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. 

Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input 

pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna 

jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat 

memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu 

pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh 

kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik 

terhadap pelayan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian 

menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh 

publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistim 

layanan birokrasi.  

Birokrasi pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang 

harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan publik, dengan demikian 

harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari 

birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

170 

  

publik secara keseluruhan. Demikian pula efisiensi pelayanan dari sisi output, 

dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai 

adanya tindakan pemaksaan kepada pihak publik untuk mengeluarkan biaya ekstra 

pelayanan. Seperti suap, sumbangan sukarela dan berbagai pungutan dalam proses 

pelayanan yang sedang berlangsung. Dalam kultur pelayanan birokrasi di Indonesia, telah 

lam dikenal istilah “tahu sama tahu” , yang berarti adanya toleransi dari pihak aparat 

birokrasi maupun masyarakat pengguna jasa untuk menggunakan mekanisme suap dalam 

mendapatkan pelayanan yang terbaik.  

Begitu pentingnya profesionalitas pelayanan publik ini terkait dengan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, maka pemerintah 

melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu 

kebijaksanaan Nomor.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum 

yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut: 

a) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu 

ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan. 

b) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal 

prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun 

administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara 

pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. 

c) Ketiga, Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang 

dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

d) Keempat, Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, 

persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu 

penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 

proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
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e) Kelima, Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada 

hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.  

f) Keenam, Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, 

kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

g) Ketujuh, Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh 

lapisan masyarakat.  

h) Kedelapan, Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus 

dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.  

5.3. Analisis Lingkungan Strategis Konteks Spasial (Lokal) 

5.3.1 Kebutuhan Kekhususan Daerah (Asimetris dan Afirmasi) 

Pada sistem pembangunan nasional, tiga aktor pelaksana pembangunan (pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) memegang peranan kunci 

terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Masing-masing aktor tersebut memegang 

peranan masing-masing yang mempunyai karakteristik yang khas. Pemerintah pusat 

sebagai aktor utama memegang peranan sebagai penentu prioritas masalah pembangunan 

dalam skala nasional dan daerah. Pemerintah provinsi berperan sebagai pendamping dan 

sebagai perantara antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan 

pemerintah kabupaten/kota memiliki peranan yang strategis yaitu sebagai ujung tombak 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

dan penyediaan pelayanan publik. 

Tentunya dari 3 tingkatan pemerintah tersebut mempunyai program dan sasaran 

masing-masing yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis di daerahnya 

masing-masing. Seringkali program dan sasaran dari pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak sinkron atau tumpang tindih. Hal tersebut 

akan berdampak terhadap terhambatnya proses pembangunan dan pemberian pelayanan 

publik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya penengah yang bertugas melakukan 
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sinkronisasi proram dan sasaran pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.  

Gambar 5. 17 Tantangan: Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah 

Bappenas mempunyai peran yang strategis dan penting dalam konteks permasalahan 

ini. Upaya sinkronisasi tersebut tidak hanya akan berdampak positif terhadap kesesuaian 

program dan sasaran pembangunan di ketiga tingkat pemerintahan tersebut, namun juga 

pada efektifitas dan efesiensi penggunaan APBN. APBN dapat terdistribusi secara tepat 

kepada program-program yang merupakan prioritas nasional. Sinkronisasi tersebut dapat 

terjadi hingga sampai pada tingkatan pemerintah desa, sinkronisasi tersebut dapat 

dilakukan mealui sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga desa. 

Melalui hal tersebut maka diharapkan program, sasaran, dan prioritas pembangunan 

nasional dapat sinkron dari tingkatan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. 
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Di dalam konteks pembangunan, diperlukan kerangka pikir pembangunan yang menyinergikan level indikator output-
outcome (intermediate)-impact dari pusat sampai ke daerah.
Bappenas sebagai system integrator membangun proxy indicator hingga pencapaian outcome didapatkan dari hasil
agregasi yang valid, terukur sehingga dapat menjadi dipantau pelaksanaannya secara berkala. 

TANTANGAN: SINKRONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
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Gambar 5. 18 Ketidaksesuaian SDM ASN dengan Arah Pembangunan Nasional 

Minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi persoalan pelayanan publik 

di banyak Daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang berkategori sebagai daerah 

tertinggal, terbelakang, dan terluar. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah 

mengingat peningkatan pelayanan publik sangat membutuhkan peran ASN. Sebagai 

contoh adalah soal kelembagaan di Kaltim-Kaltara, yakni  masalah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). Saat ini BPN Kaltara masih menyatu dengan Kaltim, padahal BPN 

secara nasional mempunyai target layanan berupa sertifikasi tanah yang cukup banyak. 

Sedang untuk membentuk Kanwil BPN Kaltara yang mandiri, sangat membutuhkan ASN 

dalam jumlah yang banyak. 

Terkait kondisi ini, banyak kalangan mendesak pemerintah pusat untuk 

memperhatikan tenaga honorer yang talah lama mengabdi di Pemda. Tenaga honorer 

tersebut harus diberikan kekhususan (afirmasi) jika mengikuti seleksi sebagai pengawai 

negeri sipil. Seiring dengan fokus kerja pemerintah yaitu mengurangi ketimpangan 

antarwilayah dan mengatasi kesenjangan sosial, maka sebaran ASN yang merata akan 

bisa memberikan akses rakyat kepada pelayanan publik yang lebih baik dan juga 

kesempatan kerja yang meningkat serta juga semakin merata.  

Pada tahapan instansional, pengembangan sumber daya aparatur tidak berintegrasi 

dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis yang disusunKepala 

Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat 5 

Ketidaksesuaian SDM	ASN	dengan Arah Pembangunan	Nasional

Sumber : KemenPAN RB, 2018
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(lima) permasalahan yang teridentifikasi dalam meningkatkan kapasitas pegawai ASN 

berkelas dunia, yaitu sebagai berikut   

a) wawasan sempit, silo mentality, inward looking,  

b) standar kompetensi, kode etika dan perilaku tidak jelas, imparsialitas rendah;  

c) integritas dan disiplin rendah;  

d) motivasi rendah; dan  

e) budaya pelayanan rendah.  

Selain hal di atas, Agus Dwiyanto juga merinci isu kebijakan dalam menajemen 

kepegawaian daerah (2011) antara lain: 

1.  Rekrutasi PNS di daerah 

 Formasi tidak menggambarkan jenis keahlian/ kecakapan yang dibutuhkan oleh satuan 

organsasi pemerintah tertentu. Rekrutasi calon PNS tidak dilakukan untuk mengisi 

jabatan tertentu yang lowong, tetapi untuk memenuhi formasi. Karena itu rekrutasi 

calon PNS tidak begitu memperhatikan kecakapan dan kompetensi yang dimiliki oleh 

calon.  

2.  Mutasi Pegawai 

Ketika transfer pegawai menjadi kewenangan sepenuhnya daerah dan belanja pegawai 

menjadi salah satu komponen alokasi dasar dari dana alokasi umum (DAU) maka 

transfer pegawai amat sulit dilakukan. Akibatnya, wawasan aparatur daerah cenderung 

menjadi amat sempit dan mengarah pada ekslusifitas yang dapat membahayakan 

wawasan kebangsaan. 

3.  Promosi  

Promosi pegawai dalam jabatan tertentu cenderung menjadi arena politisasi dan 

komodifikasi dalam manajemen kepegawaian daerah pasca pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah secara langsung. Kegagalan melembagakan sistem meritokrasi dalam 

birokrasi pemerintah di daerah membuat promosi dan penempatan aparatur dalam 

jabatan lebih banyak didasarkan atas pertimbangan subyektif seperti: afiliasi politik, 

kedekatan hubungan, dan pembayaran suap. Prestasi kerja, kompetensi, dan kualifikasi 

aparatur yang mestinya harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan promosi 

dan menempatkan aparatur dalam jabatan tertentu cenderung menjadi semakin 

tergusur oleh politisi dan komodifikasi. 

4.  Manajemen Kinerja  
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Dasar penilaian kinerja yang hanya mengandalkan penilaian atasan tanpa indicator 

yang jelas untuk mengukur berbagai aspek kinerja membuat penilaian kinerja 

sepenuhnya menjadi wilayah subyektivitas pimpinan. Akibatnya, pimpinan dalam 

mengisi DP3 cenderung sekedar memenuhi kebutuhan untuk mematuhi peraturan 

bukan menjadikannya sebagai instrumen untuk mengukur kinerja bawahannya. 

5.  Pelatihan 

Problema utama dalam konteks ini adalah rendahnya akses terhadap pelatihan dan 

pendidikan. Kebanyakan, apa yang diperoleh dari tempat pendidikan dan pengalaman 

kerja sering tidak memadai lagi untuk menjawab kebutuhan pengembangan karir 

pegawai.  

6.  Pengembangan Profesi Aparatur  

Maraknya politisasi aparatur sebagai efek dari penggunaan birokrasi pemerintah di 

daerah dan aparaturnya sebagai mesin pengumpul suara dalam pilkada ikut 

memperburuk citra aparatur sipil sebagai satu profesi. Aparatur daerah yang mestinya 

bersikap netral dan mengambil jarak yang sama terhadap semua calon KDH, justru 

sering menjadi bagian dari Tim Sukses calon KDH.  

Permasalahan dan kelemahan di atas menuntut pelaksanaan reformasi khususnya di 

bidang aparatur negara yang lebih popular disebut dengan reformasi birokrasi. Oleh 

karena itu upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara menjadi fokus utama 

dalam roadmap penataan SDM aparatur diantaranya:  

a) Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi strategis untuk meningkatkan kapabilitas 

menjawab kebutuhan global dan domestik;  

b) Membangun mainstream pengembangan kompetensi dengan menyusun ulang 

alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN di daerah;  

c) Menyusun standarisasi jabatan dan kompetensi secara nasional yang bisa 

diadaptasi oleh daerah;  

d) pengembangan kompetensi pegawai yang didasarkan pada manajemen talent 

inklusif yang merangkum keragaman kultur, tantangan dan kebutuhan daerah 

yang beragam.  

e) Dilakukan assesment kepada pemangku jabatan pimpinan tinggi di daerah 

terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan dibutuhkan untuk ditindaklanjuti 

dengan kegiatan pengembangan kompetensi terkait,  
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f) Menyusun standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural 

pemangku jabatan pimpinan tinggi; 

g) Pengembangan kompetensi khususnya pimpinan tinggi daerah tidak hanya 

memperhatikan prioritas putra daerah akan tetapi juga visi pengembangan daerah 

ke depan; 

h) Melakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi pimti 

(mapping talent pool), dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas 

putra daerah berbasis regiional content dan tepat sasaran sesuai kebutuhan;  

i) Membuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan 

berkelanjutan setiap pimpinan tinggi di unit kerjanya; 

j) Memasukkan program pengembangan kompetensi ASN khususnya pimti baik 

manajerial maupun sosiokultural dalam prioritas pembangunan daerah; 

k) Strategi pengembangan kompetensi manajerial (Benchmarking, Learning 

Organization dan Gemba Kaizen) dan kompetensi sosiokultural (Manajemen 

Multi Budaya) tersebut dapat menggunakan metode diklat, seminar, kursus, 

magang sebagaimana yang diatur UU ASN No 5 Tahun 2014. 

5.3.2 Kebijakan yang Asimetris (Asymetric Policy) 

Kebijakan asimetris dirasakan menjadi peluang baru pengaturan hubungan pusat 

dan daerah dalam rangka pelayanan publik Indonesia. Selain Jakarta, asimetrisme yang 

diberikan kepada Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta lebih bersifat reaktif karena 

merupakan hasil dari kompromi terhadap berbagai tuntutan dari daerah yang 

menimbulkan ketegangan panjang, yang bahkan belum selesai untuk Papua.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh JPP Fisipol UGM (JPP-UGM 2010) 

menunjukkan setidaknya terdapat lima alasan mengapa kebijakan asimetris, terutama 

desentralisasi asimetris, harus dilakukan di Indonesia. 

Pertama, alasan konflik dan tuntutan separatisme. Tidak dapat dipungkiri, dua 

daerah (tiga Provinsi) yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus karena konflik antara 

kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional yang antara lain karena perebutan 

sumber daya. Jika diringkas, otsus untuk Aceh dan Papua secara prinsipil terdiri dari: (1) 

Dana Otonomi Khusus sebagai kompensasi ketiga provinsi masih dapat bergabung di 

Republik Indonesia; (2) pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi 
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politik. Di Aceh proses ini ditandai dengan adanya lembaga baru yang merepresentasikan 

adat dan agama. Di Papua, wewenang diberikan kepada adat dan gereja; (3) Pengakuan 

terhadap simbol-simbol lokal seperti bendera, bahasa dan lain sebagainya; (4) Partai 

politik lokal. Aceh memanfaatkan momentum partai lokal dengan tumbuhnya partai lokal 

dan memenangkan pemilu, sedangkan di Papua belum ada walaupun ruang untuk hal 

tersebut telah ada; (5) adanya aksi afirmatif untuk menjadi pemimpin lokal. Di Aceh 

wujudnya dengan dapat membaca Al Quran, sedang di Papua pemimpinnya harus orang 

asli papua yang disyahkan oleh Majelis Rakyat Papua; (6) pengaturan terkait sumber 

daya. Selain dana otsus yang jumlahnya sangat besar, pengelolaah sumberdaya daerah 

adalah isu yang spesifik. Aceh memiliki beberapa kekhususan spesifik terkait dengan 

pengelolaan sumber daya, misalnya pertanahan, hutan dan eksploitasi minyak. Karena 

peliknya urusan sumber daya ini, Pemerintah belum diserahkan ke Aceh dalam bentuk 

regulasi pendukung misalnya Peraturan Pemerintah sesuai batas waktu yang tertera dalam 

UU.  

Kedua, alasan ibukota negara. Perlakuan khusus ini hanya diberikan untuk Provinsi 

DKI. Mengingat DKI yang wilayahnya terjangkau dengan infrastuktur terbaik di negeri 

ini, perlakuan khusus diwujudkan dalam ketiadaan pemilukada untuk Bupati/Walikota 

dan tidak ada DPRD Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur. Konsekuensinya, 

pemilukada Gubernur menggunakan sistem absolut majority dimana pemenang 

sedikitnya mendapatkan 50% suara. Di daerah lain, kecuali Yogyakarta, cukup 

mendapatkan lebih dari 30% suara.  

Ketiga, alasan sejarah dan budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan 

perlakuan istimewa mengingat sejarahnya di masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. 

Perlakuan ini terlihat dari penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY yang 

dilakukan oleh DPRD. Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur 

DIY adalah Pakualam yang bertahta. Penentuan Sultan dan Pakualam diserahkan kepada 

institusi keraton/pakualam masing-masing. Kedua pemimpin ini tidak boleh bergabung 

dengan partai politik. Pada level kabupaten/kota tetap sama dengan daerah lainnya.  

Keempat, alasan perbatasan. Perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus 

mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang 

fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus 

diperlakukan sebagai halaman depan dan bukan halaman belakang RI. Perlakukan daerah 
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perbatasan, misalnya di Kalimatan Barat hendaknya berbeda, misalnya dengan 

mewajibkan gubernurnya berasal dari kalangan militer karena potensi pelintas batas yang 

tinggi disamping penguatan infratruktur dan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Detail 

tentang asimetrisme perbatasan masih membutuhkan kajian lebih lanjut.  

Kelima, pusat pengembangan ekonomi. Daerah yang secara geografis memiliki 

peluang untuk menjadi daerah khusus ekonomi seharusnya dikembangkan agar memiliki 

daya saing ekonomi tinggi. Daerah seperti Batam dapat dikembangkan dan dibentuk 

untuk menyaingi Singapura. Alokasi kekhususan misalnya menyangkut bea masuk dan 

pengembangan infrastruktur pengembangan ekonomi seperti pelabuhan dan tata sistem 

pelabuhan. Pelabuhan terbesar di Indonesia saat ini, Tanjung Priok di Jakarta lebih untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri karena posisi geografisnya. Jika Batam 

dikembangkan dengan pelabuhan modern dengan sistem yang baik, tidak mustahil 

mampu mengambil potensi pelabuhan Singapura yang memiliki keterbatasan ruang. 

Detail tentang asimetrisme pengembangan ekonomi masih membutuhkan kajian lebih 

lanjut. 

Itulah kelima alasan bagi munculnya desentralisasi asimetris di Indonesia pasca 

reformasi. Selain itu, juga muncul wacana agar Undang Undang yang mengatur tentang 

pemekaran daerah di tingkat provinsi dapat memasukkan asas desentralisasi asimetris 

yang menambah daya jual provinsi baru. Artinya, rencana Provinsi baru seperti 

Kalimantan Utara harus sudah memasukkan pengaturan asimetris terkait dengan fungsi 

perbatasan. Pemekaran provinsi tidak hanya sama dengan daerah lain di Indonesia tetapi 

sudah harus memperhatikan kekhususan yang dimiliki menyangkut wewenang, lembaga, 

keuangan dan kontrol yang berbeda sehingga tidak perlu membuat dua kali undang 

undang. Sayangnya, sampai pembentukan Provinsi Kaltara disahkan DPR, ruang 

asimetrisme yang diharapkan ini tidak ada.  

Hal yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa kebijakan desentralisasi 

asimetris itu bisa terancam gagal apabila formulasinya kabur, tidak jelas, tidak rinci, dan 

tidak tuntas, serta apabila muatannya tidak mengakomodasi aneka tuntutan masyarakat. 

Di samping itu, pada tingkat implementasinya, desentralisasi asimetris bisa terganggu 

apabila di daerah otonom itu masih terdapat kelompok yang tidak tulus menerima 

kehadirannya. Desentralisasi asimetris itu juga bisa berjalan lamban apabila 

penyelenggara pemerintahan yang menerimanya tidak kreatif, tidak inovatif, tidak 
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responsif dan rendah kapasitas SDM aparaturnya dalam melaksanakan kebijakan 

tersebut. Di samping itu, desentralisasi asimetris bisa berjalan kurang lancar apabila 

pemerintah pusat sendiri kurang serius, kurang memfasilitasi, kurang 

memberikan bimbingan, dan kurang melakukan pengawasan dalam penerapannya.  

 

5.4 Rumusan Isu-isu Strategis Pembangunan Bidang Aparatur Negara 

Konteks pembangunan Bidang Aparatur Negara tidak hanya mencakup mengenai 

obyeknya yaitu aparatur negara saja, tetapi keseluruhan aspek yang berkaitan dengan 

aparatur negara baik meliputi aparatur, fungsi, lingkungan, dan lain sebagainya. Aparatur 

berkaitan dengan pelaku dari pemerintahan yaitu aparatur sipil negara, fungsi berkaitan 

dengan fungsi dari aparatur sipil negara yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada 

masyarakat, lingkungan berkaitan dengan sistem yang menaungi aparatur sipil negara 

dalam melaksanakan fungsinya. 

5.4.1 Isu Strategis Aparatur Sipil Negara  

Untuk menunjang pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing, 

pemerintah masih memegang peran penting dalam upaya pencapaian tersebut. Walaupun 

peran pemerintah sedikit demi sedikit harus direduksi untuk memberikan ruang kepada 

sektor-sektor lain untuk berkontribusi. Melihat masih kuatnya peran pemerintah dalam 

pembangunan nasional tersebut, maka dibutuhkan kapasitas pemerintah yang kuat 

melalui ASN yang berkualitas. Isu strategis dimensi Aparatur Sipil Negara meliputi: 

1. Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi pelaksanaan UU ASN 

Banyaknya kebutuhan regulasi untuk implementasi UU ASN yang belum terpenuhi 

(dalam UU ASN dibutuhkan sekitar 24 Peraturan turunan, hanya 3 PP yang sudah 

disahkan, dan 1 KepMen). 3 PP sudah disahkan menjadi PP adalah PP tentang 

Manajemen PNS (PP No. 11 Tahun 2017) dan PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian Pegawai ASN (PP No. 70 Tahun 2015), dan yang terbaru 

adalah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sedangkan sisanya 

masih dalam rangka pembahasan rancangan peraturan. 

2. Tumpang tindih regulasi terkait manajemen ASN 

Dalam pelaksanaan UU ASN ini masih dijumpai tumpang tindih regulasi terkait 

manajemen ASN. Misalnya: UU No. 5/2014 dengan UU No. 23/2014 terkait 

kompetensi ASN; Permendagri No. 108/2017 dengan Permenpan RB No. 38/2017 

http://epupns.blogspot.co.id/2015/10/pp-nomor-70-tahun-2015-tentang-jaminan.html
http://epupns.blogspot.co.id/2015/10/pp-nomor-70-tahun-2015-tentang-jaminan.html
http://epupns.blogspot.co.id/2015/10/pp-nomor-70-tahun-2015-tentang-jaminan.html
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terkait standar kompetensi; Perka BKN No. 12/2012, Permendagri No. 35/2012, dan 

Permenpan RB No. 33/2011 terkait format analisis jabatan dan analisis beban kerja.   

3. Heterogenitas kondisi dan permasalahan ASN di daerah belum mendapat respond 

afirmatif ataupun asimetris dari UU ASN 

Secara umum dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Pemerintah 

Daerah masih terdapat permasalahan, antara lain: 

a) Belum memadainya penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah 

(organization development) berdasarkan kaidah struktur dan desain organisasi 

(structure and design).  

b) Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja (performance management 

system) pemerintah daerah, termasuk juga manajemen sumber daya manusia 

berbasis pada kompetensi (competence-based human resource management) 

dan sistem pengukuran kinerja (performance measurement system).  

c) Belum terwujudnya budaya organisasi (organization culture) yang sensitif 

terhadap tuntutan lingkungan (internal maupun eksternal).  

d) Belum terbangunnya standar pelayanan umum (public services standard), 

terutama pelayanan dasar, yang dirancang secara komprehensif dan terpadu.  

e) Belum memadainya pengetahuan tentang manajemen perubahan (change 

management) dan bagaimana mengantisipasi perubahan tersebut dalam 

praktek pekerjaan sehari-hari.  

f) Belum memadainya skills dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang 

diemban, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan, baik pelayanan kepada 

masyarakat pada umumnya maupun pelayanan dalam skala internal 

pemerintah daerah.  

g) Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas pendukung kinerja, terutama 

yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi (information and 

communication technology). 

4. Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit 

Menurut Prof. Miftah Thoha (Guru Besar UGM) menyatakan bahwa hakikat sistem 

merit itu adalah menjaga agar setiap aktivitas proses manajemen personalia, mulai 

dari aktivitas perekrutan sampai pensiun, adalah netral. Arti netral ialah tidak 

memihak salah satu atau banyak hal pada kekuatan penekan, seperti politik, 



 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

181 

  

ekonomi, agama, etnis, dan famili atau keluarga. Netral menjaga jarak dalam proses 

pengelolaan personalia dengan kekuatan-kekuatan yang disebutkan itu. Penjaga dan 

pelaksana jarak yang netral itu adalah penguasa pemerintah pemegang kekuasaan 

dalam proses pengelolaan personalia tersebut. Kalau dalam hal ini pemerintah adalah 

penguasa pemegang dan pelaksana, maka pejabat pemerintah harus berjiwa netral dan 

tak mudah diintervensi oleh kekuatan penekan ekonomi, semisal gratifikasi dan suap 

yang banyak menggoda. Tidak juga boleh dan mudah ditekan oleh kepentingan politik 

dari partai politik tertentu, semisal mempromosikan kader partainya. Juga tidak boleh 

karena pertimbangan mengangkat famili atau sukunya karena kedekatan agama. Hal 

inilah definisi netral dalam ASN, yang kalau kita ikuti secara mendasar, ia dibangun 

dari prinsip kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, profesionalitas, dan keahlian dalam 

netralitas itu.  

Dengan demikian, sistem merit atau prinsip netralitas ASN itu ingin membangun 

kekuatan sumber daya manusia aparatur yang baik untuk memperkuat pelaksanaan 

manajemen good government. Sistem merit ini dahulu, sebelum pemerintahan era 

reformasi, sudah dikenal tetapi dijalankan tidak semestinya. Sistem merit dijalankan 

sangat berdasarkan kedekatan dengan politik yang berkuasa. Banyak proses 

pengangkatan dan promosi jabatan dilakukan berdekatan dengan politik yang 

mengangkat.  

Namun dalam realitasnya masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan 

manajemen ASN ini yaitu (1) Kurangnya dukungan SDM PNS, (2) Pengembangan 

dan penerapan teknologi tidak didukung dengan perencanaan yang baik, (3) 

Pengembangan teknologi informasi manajemen ASN masih sulit terintegrasi. (4) 

Belum adanya standarisasi platform dan spesifikasi produk teknologi informasi. (5) 

Teknologi informasi yang dikembangkan minim sosialisasi kepada penggunanya 

(user). (6) Minimnya kebijakan terkait penerapan teknologi informasi manajemen 

ASN. 

5. Belum sinkronnya antara kompetensi dan penempatan dengan kebutuhan 

pembangunan. Permasalahan ASN sebenarnya bukan terletak pada jumlah PNS yang 

terlalu besar, namun pada distribusi pegawai yang tidak sesuai kebutuhan, dimana 

sebagian besar pegawai bekerja di daerah perkotaan. Masalah lain adalah kualifikasi 

dan kompetensi pegawai yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini 
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jumlah pegawai administrasi melebihi kebutuhan, sementara jumlah tenaga teknis 

masih sangat terbatas, terutama di daerah pemekaran. Dari segi pendidikan, kualitas 

pegawai yang ada juga masih rendah. 

Selain itu, sebagian besar pegawai berusia tua dan birokrasi pemerintah juga ancaman 

tsunami pensiun, sebagai akibat diterapkannya kebijakan zero growth dan moratorium 

penerimaan CPNS selama beberapa tahun. Dari seluruh jumlah PNS tersebut, 51,38 

persen adalah tenaga fungsional tertentu, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan 

dan tenaga teknis lainnya, sedangkan sebanyak 38,44 persen merupakan tenaga 

fungsional umum atau tenaga administrasi dan sisanya 10,18 persen adalah pejabat 

structural yaitu pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas. Sayangnya, 

sebagian besar tenaga fungsional tertentu adalah tenaga pendidik, sementara tenaga 

fungsional lainnya seperti tenaga kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dan tenaga 

teknis lainnya masih sangat terbatas jumlahnya. Sementara, jumlah tenaga 

administrasi mencapai 38,44 persen dan sudah melebihi kebutuhan. Kondisi tersebut 

menghambat peningkatan kinerja birokrasi. 

6. Rendahnya kompetensi dari tingkat pendidikan, kualitas, kinerja dan integritas ASN. 

Rendahnya kualitas pimpinan di birokrasi merupakan salah satu penghambat upaya 

meningkatkan kinerja pemerintah kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian yang 

serius, khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan ke jabatan pimpinan dan 

pembinaan karier dan peningkatan kompetensi ASN. 

7. Belum terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur. 

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau 

penyempurnaan apa yang telah dicapai, dengan menerapkan metode-metode baru 

serta yakin akan kemajuan yang akan diperolehnya. Sebagai abdi masyarakat posisi 

pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan 

efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan 

diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai 

dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki 

inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal. 

Pandangan memberi semangat cukup mendalam dan memungkinkan orang yang 

memahaminya memandang kerja, baik secara individual maupun berkelompok dalam 

suatu organisasi sebagai suatu keutamaan. 
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Pelaksanaan budaya kerja aparatur negara yang menjadi permasalahan 

diungkapkan oleh (KEP MEN PAN 2008) bahwa Pengabaian nilai-nilai moral dan 

budaya kerja menyebabkan permasalahan pada kondisi kinerja instansi pemerintah 

yakni: (1) Penilaian negatif dari masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah; (2) Kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah 

sehingga kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat masih 

belum memuaskan; (3) Tidak diterapkannya nilai-nilai budaya kerja aparatur 

pemerintah menambah pencitraan yang buruk aparaturnya. (4) Kurangnya 

knowledge, skill, attitude pada diri aparatur pemerintah sehingga perlu ditingkatkan. 

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya 

merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi 

birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan 

efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan 

tugasnya. 

5.4.2 Isu Strategis Pelayanan Publik 

Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kewajiban pelayanan publik merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu perlu 

kiranya dibangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebagai upaya untuk 

mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta pemerintah 

sebagai perwujudan negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu didasarkan 

pada norma-norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.  

Regulasi pelayanan pubik diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik. Penjaminan penyediaan pelayanan publik yang 

mendesak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus diselenggarakan 

secara berkeadilan dan mampu meningkatkan posisi warga yang tidak saja sebagai 

pengguna pelayanan, tetapi juga mempunyai posisi tawar (bargain) dalam mendapatkan 

public service. Regulasi penyelenggaraan pelayanan publik yang seperti ini dimaksudkan 

untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam pemberian pelayanan publik oleh lembaga 

pemerintah penyelenggara pelayanan publik.  
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Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini 

dibingkai dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, yang kemudian menaungi segala regulasi pelayanan publik yang telah 

dan akan ditetapkan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah: 

1. KepMENPAN No. 118/Kep/M.PAN/5/2003 perihal Pedoman Umum 

Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

2. KepMENPAN No. 25/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

3. KepMENPAN No. 25/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja. 

4. KepMENPAN No. 26/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi 

dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

5. KepMENPAN No. 46/2004 tentang Petunjuk Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah. 

6. KepMENPAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

7. Surat Edaran MENPAN No. 15/2005 tentang Peningkatan Investasi Pengawasan 

dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik. 

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud 

dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggaraan 

pelayanan publik harus berasaskan pada: 

a. kepentingan umum;  

b. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

c. kepastian hukum;  

d. keterbukaan; 

e. kesamaan hak;  

f. akuntabilitas; 

g. keseimbangan hak dan kewajiban;  
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h. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

i. keprofesionalan;  

j. ketepatan waktu; 

k. partisipatif; dan 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

Setiap ragam pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan standard yang telah 

ditetapkan oleh UU. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009, standar 

pelayanan yang dimaksud adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Dengan demikian penerima 

pelayanan dapat mengetahui batasan–batasan yang jelas, yaitu sampai sejauh mana 

pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik agar dapat memberi 

kepuasan kepada penerima layanan, serta tidak menimbulkan kesalahan tafsir dan 

menganggap pemberi pelayanan dalam melaksanakan pelayanan tidak sesuai dengan 

standar. Standar pelayanan itu sendiri sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Masih tentang Standar Pelayanan, Pasal 20 UU No. 25 Tahun 2009 mengatur Standar 

Pelayanan tersebut sebagai berikut: 

a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 

kondisi lingkungan.  

b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 

c. Penyelenggara layanan berkewajiban menerapkan standar pelayanan  

d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak 

diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 

mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. 

e. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

UU 25 tahun 2009 juga mengatur Hak Dasar dalam kaitannya dengan pelayanan 

public. Hak dasar yang diperoleh dalam UU Pelayanan Publik dibagi menjadi 2, yaitu 

Hak yang dimiliki oleh penyelenggara Pelayanan (Pasal 14) dan Penerima Layanan (Pasal 

18). Sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut, Penyelenggara Pelayanan 

memiliki hak: 

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; 

b. Melakukan kerja sama; 

c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; 

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan hak dari masyarakat sebagai penerima layanan adalah: 

a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;  

b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 
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c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;  

d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;  

e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan 

apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;  

f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;  

g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan 

dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;  

h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan 

dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan 

ombudsman; dan  

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas pelayanan sebagaimana diatur dalam 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, yakni: 

1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakansecara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan statusekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Penyelenggara pelayanan juga dituntut mampu berinovasi agar dapat memberikan 

nilai tambah bagi peningkatan layanan publik yang diberikan. Jadi tidak hanya terpaku 

pada standar yang tertulis dan bersifat statis. Akan tetapi penyelenggara dalam 
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mengambil keputusan yang inovatif tetap harus berdasarkan standar dan mengutamakan 

kepuasan masyarakat, sehingga tidak berjalan keluar dari aturan yang digunakan. Hal ini 

demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada dan masih belum maksimal. 

Di lain sisi, penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih harus berbenah lebih jauh 

karena meskipun sudah mempublikasikan standar yang ditetapkan, nyatanya juga masih 

banyak yang belum dapat menerapkan atau mengaplikasikan standar tersebut pada 

penyelenggaraan pelayanan. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar, faktor apa 

yang sebenarnya membuat pelayanan masih kurang memuaskan masyarakat. Oleh karena 

itu, satu hal yang amat perlu digarisbawahi dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik adalah penerapan secara menyeluruh dan komprehensif semua 

diktum yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

Buruknya kinerja birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi 

oleh Negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Political and Economic 

Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif 

bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan 

belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih 

baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh 

skor 8,0 atau tak bergerak dari skor  tahun 1999. Dari kisaran skor yang dimungkinkan, 

yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini 

diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden 

bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia 

yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. 

Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di 

kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers). Reformasi 

menurut temuan PERC terjadi di beberapa negara Asia seperti Thailand dan Korea 

Selatan. Peringkat Thailand dan Korea Selatan tahun 2000 membaik, meskipun di bawah 

rata-rata, yakni masing-masing 6,5 dan 7,5 dari tahun sebelumnya yang 8,14 dan 8,7. 

Tahun 1999 itu, hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan 

tingkat korupsi tertinggi dan sarat kroniisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 

untuk kroniisme dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh 

yang terburuk. 
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Setelah lebih dari satu dasa warsa reformasi, Indonesia mencatat sejumlah perbaikan 

dan peningkatan dalam hal Indeks Persepsi Korupsi serta kualitas dan kinerja pelayanan 

public. Menurut data yang dirilis Transparancy International (transparency.org), 

Indonesia mencatat kemajuan yang cukup signifikan dalam hal perbaikan Indeks Persepsi 

Korupsi. Saat ini (basis data 2017), Indonesia berada pada “papan tengah” peringkat 

Indeks Persepsi Korupsi internasional yakni tercatat pada peringkat ke 96 dari 180 negara 

yang disurvei oleh TI. 

 

Kemudian, pada tahun 2015, Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei 

nasional yang dilakukan di 34 provinsi pada 24-29 Oktober 2015. Hasil survey itu 

menunjukkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang pelayanan 

publik dipersepsikan membaik, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 

pemerintahan masih relatif rendah. Berdasarkan hasil riset LKP, bagian terbesar 

responden yakni 44,3 persen publik mempersepsikan bahwa birokrasi pelayanan publik 

semakin baik setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen 

Gambar 5. 19 Indeks Persepsi Korupsi 2012-2017 dan Perbandingan dengan 

Negara ASEAN 
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mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Sementara hanya 10,5 

persen yang menyatakan bahwa birokrasi pelayanan publik di era pemerintahan Jokowi-

JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. LKP juga 

mencatat bahwa Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi 

pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Membaiknya kinerja 

birokrasi pelayanan publik di mata publik tidak terlepas dari berbagai program 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Secara rata-rata, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga meningkat. 

Indikasi ini terbaca dari data yang dipublikasikan oleh Bappenas yang menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 (per-Agustus) mencapai 87,3% 

yang berarti mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya, data 

tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir bisa dilihat pada Gambar 5. 20. 

 

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2017 

 

Dalam hal inovasi pelayanan publik, spirit instansi-instansi pemerintah pada level 

pusat dan daerah untuk menghasilkan inovasi layanan menunjukkan trend peningkatan 

yang cukup menggembirakan. Fakta ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah inovasi 

Gambar 5. 20 Indeks Kepuasan Masyarakat 2015-2017 
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pelayanan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan 

BUMD untuk mendapat penilaian dari Kemenpan RB dari tahun 2014-2018. Dalam 

kurun waktu 3 tahun pertama (2014-2016), jumlah inovasi pelayanan yang diajukan 

mengalami lonjakan lebih dari 100 persen setiap tahunnya. Sayangnya, pada tahun 2018 

jumlah inovasi yang diajukan mengalami penurunan dibanding tahun 2017. 

Tabel 3. 4 Jumlah Inovasi Layanan Publik yang Diajukan 2014 -2018 

TAHUN 
INOVASI PELAYANAN 

YANG DIAJUKAN 

HASIL INOVASI 

TERBAIK 

2014 525 Top 99 dan Top 9 

2015 1.184 Top 99 dan Top 25 

2016 2.476 Top 99 dan Top 35 

2017 3.054 Top 99 

2018 2.824 Top 99 

 

Dari segi sosial budaya, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya 

psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di 

kalangan masyarakat, timbulnya saling curiga meningkatnya sifat eksklusifisme yang 

berlebihan, yang pada akhirnya menimbukan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap 

pemerintah maupun terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk terlihat melalui berbagai 

kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Seiring dengan itu masyarakat 

cenderung memilih jalan pintas yang menjurus ke arah negatif dengan berbagai tindakan 

yang tidak rasional dan cenderung melanggar hukum. 

Berangkat dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah Isu Strategis Utama 

(Primary Strategic Issue) dalam pembangunan pelayanan publik di Indoensia adalah 

“Peningkatan pelayanan publik berbasis external outcome “. Lebih lanjut, Primary 

Strategic Issue ini bisa dijabarkan ke dalam isu-isu dan atau permasalahan yang 

mengemuka dalam konteks Pelayanan Publik yakni: 

1. Inkonsistensi dan kekurang kepatuhan implementasi kebijakan Pelayanan 

Publik. 

2. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan inovasi pelayanan 

dan banyaknya inovasi layanan yang tidak berimplikasi pada external outome. 
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3. Implementasi UU 25 Tahun 2009 yang masih belum menyeluruh. 

4. Belum banyak institusi penyelenggara layanan di K/L dan Daerah yang 

melakukan penataan proses bisnis yang murah, cepat, dan inovatif. 

5. Pelayanan publik diselenggarakan dalam konteks birokrasi yang belum 

representatif, responsif, dan responsible (3R). 

6. Layanan publik masih belum dipahami dalam konteks ecological service system 

dengan external outome yang lebih luas dari “kepuasan masyarakat”. 

7. desain layanan publik termasuk model e-government yang dibangun masih 

didominasi perspektif tunggal provider dan belum berorientasi pada pelayanan 

masyarakat. 

8. Orientasi dan motivasi dari ASN yang masih kurang dalam melakukan peyanan 

kepada masyarakat. 

9. Kurangnya perimbangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultur yang 

dimiliki oleh ASN dalam bidang layanan yang menjadi tanggungjawabnya. 

10. Standar pelayanan publik belum dilakukan secara menyeluruh sehingga rentan 

potensi maladministrasi.   

11. Belum maksimalnya Penguasaan ICT oleh ASN dalam rangka pelayanan publik. 

Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dan fungsi dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Pada aspek pelayanan publik ditemui beberapa permasalahan 

yang masih belum dapat terentas diantaranya adalah: 

1. Makro 

Pada tataran isu strategis makro permasalahan yang berkembang merupakan 

permasalahan secara umum yang menjadi fenomena pelayanan publik secara 

nasional, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Banyaknya inovasi layanan yang tidak berimplikasi pada eksternal outcome 

Inovasi layanan merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui inovasi pelayanan 

publik diharapkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat 

meningkat. Namun pada kenyataannya orientasi inovasi layanan publik hanya 

berorientasi pada output saja yaitu kepuasan masyarakat atau perolehan nilai 
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IKM yang baik, tanpa memperhatikan outcome pelayanan yang akan menjadi 

dampak dari pelaksanaan inovasi layanan tersebut. 

Outcome/dampak dari inovasi pelayanan publik seringkali tidak mendapatkan 

perhatian yang khusus, hal tersebut disebabkan karena outcome tidak dapat 

secara langsung dirasakan dan terlihat, berbeda dengan output. Oleh karena itu 

untuk dapat menciptakan inovasi layanan yang berimplikasi pada output, dapat 

dilakukan dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara periodik, 

terencana, dan sistematis terhadap regulasi dan implementasi reformasi 

birokrasi sehingga reformasi birokrasi mampu berperan sebagai media untuk 

melahirkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada external outcome. 

Selain itu strategi lainnya dapat ditempuh melalui penguatan kualitas inovasi 

melalui pengembangan manajemen pengetahuan di setiap instansi pemerintah. 

Arah kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut adalah 

meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada external 

outcome dan peningkatan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada 

external outcome. 

b) Pengawasan terhadap implementasi pelayanan publik yang masih rendah. 

Pada pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, harus terdapat sistem pengawasan yang 

terintegrasi agar terdapat jaminan kualitas pelayanan publik yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini skema 

pengawasan pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya dilaksanakan 

secara utuh dan konsekuen. Untuk dapat mengatasi hal ini maka beberapa 

langkah dapat ditempuh, yaitu dengan membangun sistem dan regulasi 

arsitektur jaringkan kerja pelayanan publik yang berorientasi pada hasil 

prioritas pembangunan. 

Pengaplikasian sistem dan arsitektur regulasi jaringan kerja pelayanan kerja 

tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik agar tidak 

keluar dari prioritas pembangunan. Dengan pelaksanaan sistem tersebut maka 

sasaran yang akan dituju adalah tersedianya regulasi pelayanan publik yang 

berorientasi pada share resources dan kolaboratif. Sedangkan kebijakan yang 

dapat diambil untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penyusunan 
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kebijakan yang bertujuan menguatkan sistem integrasi dan kolaborasi antar 

service systems. 

c) Inkonsistensi dan tidak sesuainya implementasi kebijakan pelayanan publik 

Sesuai dengan karakteristik daerah, kondisi dan kemampuan pemerintah 

daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, maka pelaksanaan pelayanan 

publik oleh daerah akan berbeda-beda pula walaupun adanya kebijakan 

mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menandakan bahwa 

kebijakan pelayanan publik masih belum konsisten dan kuat dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Untuk dapat 

menanggulangi hal tersebut maka terdapat beberapa strategi yang dapat 

ditempuh, diantaranya adalah dengan menguatkan pengawasan dan 

pengendalian implementasi kebijakan pelayanan publik, melakukan evaluasi 

secara periodik, terencana, dan sistematis terhadap regulasi dan implementasi 

reformasi birokrasi sehingga kualitas reformasi birokrasi dapat terjaga sebagai 

media melahirkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada external 

outcome, dan menyusun sistem layanan baru melalui Mall Pelayanan Publik 

yang terintegrasi, dan berorientasi pada nilai publik.  

Sasaran dari pelaksanaan strategi tersebut adalah terbangunnya konsistensi 

antara regulasi dan implementasi pelayanan publik yang citizen-centered 

service oriented serta up to date, tersedianya regulasi pelayanan publik yang 

berorientasi pada share resoures dan kolaboratif, dan terciptanya desain 

reformasi birokrasi yang holistik sehingga mampu melahirkan inovasi 

pelayanan yang berorientasi external outcome.  

2. Meso 

a) Implementasi UU 25 Tahun 2009 yang masih belum menyeluruh dan belum 

banyaknya institusi penyelenggara layanan di K/L dan daerah yang melakukan 

penataan proses bisnis yang murah, cepat, dan inovatif.  

Masih banyak perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Masyarakat pada 

umumnya melihat pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

tidak mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat 
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disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah masih belum menyelenggarakan penataan proses bisnis yang 

murah, cepat, dan inovatif.  

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh K/L dan pemerintah daerah masih 

belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang 

cepat, tepat, efektif, dan efisien. Masyarakat masih diposisikan belum sebagai 

customer, sehingga fokus pelayanan bukan pada masyarakat. Selain itu masih 

lemahnya implementasi dari UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

yang masih lemah turut menjadi penambah beban penyelenggaraan pelayanan 

publik yang belum efisien dan efektif. 

Untuk dapat mengatasi hal tersebut beberapa alternatif strategi yang dapat 

dilaksanakan adalah pengembangan sistem pengaduan yang terintegratif 

dengan perbaikan sistem layanan, dan penyelesaian masalah masyarakat dan 

melalukan reformasi dan memperbaiki sistem birokrasi sehingga dapat 

menunjukkan dengan jelas hubungan antara kinerja Lembaga dengan output 

layanan yang dihasilkan. Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 

strategi tersebut adalah terbangunnya penyelenggaraan layanan yang 

kinerjanya berorientasi pada exteral outcome dan tidak monopolistik. 

b) Pelayanan publik diselenggarakan dalam konteks birokrasi yang belum 

representatif, responsif, dan  responsible (3R) 

Pelayanan publik erat kaitannya dengan kondisi birokrasi yang ada pada 

lembaga di mana pelayanan publik tersebut diselenggarakan. Panjangnya 

birokrasi yang harus ditempuh oleh sebuah layanan dari awal sampai dengan 

akhir akan menjadikan layanan tersebut tidak efektif dan tidak efisien. 

Birokrasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di 

lingkungannya, adaptasi yang dilakukan berupa perubahan lebih 

mengedepankan responsivitas, tanggung jawab, dan representatif.  

Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

menciptakan sistem dan regulasi yang memberi peluang  kepada institusi non-

pemerintah untuk turut serta dalam menyelenggarakan layanan publik, 

penguatan budaya layanan dan disiplin kode etik layanan di setiap instansi 

pemerintah, dan penguatan sistem integritas pelayanan. Strategi tersebut 
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dilaksanakan dengan bertujuan terselenggaranya pelayanan publik yang 

menyeluruh serta representatif, responsif, dan responsible (3R) yang mampu 

menciptakan perubahan sosial. Kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai 

hal tersebut adalah dengan mengembangkan profil dan kinerja birokrasi 

pelayanan yang perlu diperbaiki agar lebih representatif, responsif, dan  

responsible  yang berorientasi external outcome. 

3. Mikro 

a) Orientasi dan motivasi layanan dari ASN yang masih kurang 

Orientasi dan motivasi layanan ASN yang rendah berkaitan erat dengan 

kualitas dan etos kerja yang dimiliki oleh ASN. ASN menempatkan dirinya 

bukan sebagai seorang pelayan, tetapi menjadi yang dilayani. Sehingga 

pelayanan publik yang diselenggarakan tidak dapat berjalan dengan baik, 

waktu yang dihabiskan sangat banyak, biaya tinggi, dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu ASN harus mendapatkan perhatian lebih dimana harus terdapat 

perbaikan pemahaman ASN, peningkatan semangat, motivasi, dan tanggung 

jawab ASN dalam menjalankan tugas pemberian layanan kepada masyarakat 

dan selain itu harus terdapat sebuah sistem yang mengatur mengenai insentif 

yang berbasis kinerja pelayanan publik.  

Sasaran dari pelaksanaan strategi tersebut adalah terwujudnya ASN yang 

memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan 

yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menguatkan 

pengendalian pelayanan publik yang bersinergi dengan sistem insentif. 

b) Kurangnya perimbangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultur yang 

dimiliki oleh ASN dalam bidang layanan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pelayanan publik seringkali dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang mudah 

sehingga ASN yang terlibat didalamnya sering kali dipandang tidak dibutuhkan 

sebuah keahlian khusus yang spesifik. Hal tersebut menyebabkan banyaknya 

ASN yang memberikan pelayanan publik tidak memiliki keahlian yang baik, 

atau seringkali ASN yang tidak mempunyai keahlian atau  kompetensi 

“dibuang” pada bagian pelayanan publik. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, 

maka harus terdapat penguatan sistem dan manajemen dalam sharing 

competency dalam membangun sistem layanan. Sehingga berdasarkan hal 
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tersebut arah kebijakan yang dapat diambil adalah dengan melakukan 

penguatan sistem yang terintegrasi dalam manajemen kompetensi ASN. 

5.4.3 Isu Strategis Arsitektur Jaringan Kerja 

1. Makro 

a) Belum optimalnya pemanfaatan peta informasi ASN dalam penataan 

kelembagaan pusat dan daerah 

Peta informasi ASN berkaitan dengan sistem informasi manajemen ASN yang 

terintegrasi antara pusat dan daerah, belum optimalnya pemanfaatan sistem 

informasi tersebut dapat disebabkan karena belum terintegrasinya sistem 

informasi ASN antara pusat dan daerah, sehingga sistem informasi ASN pusat dan 

daerah berjalan dengan parsial. Agar sistem informasi ASN dapat berjalan dengan 

terintegrasi maka dilakukan penyediaan sistem informasi manajemen ASN yang 

terintegrasi antara pusat dan daerah, memperkuat basis data dan informasi tentang 

spesifikasi jabatan, kompetensi jabatan, skill, talent pool management, dan 

optimalisasi value in use ASN. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan strategi 

tersebut adalah terwujudnya arsitektur birokrasi dan manajemen ASN untuk 

mendukung pencapaian hasil sasaran prioritas pembangunan, sedangkan arah 

kebijakan yang akan dicapai adalah penataan dan pembentukan desain dan 

struktur kelembagaan dengan variabel kebutuhan ASN. 

b) Relasi desain kelembagaan dengan sasaran/agenda prioritas pemerintah belum 

sepenuhnya terbangun 

Desain kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah sering belum 

dapat mengakomodir prioritas pembangunan pemerintah. Hal tersebut 

menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan adanya 

prioritas pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kekosongan 

lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu revitalisasi perumpunan 

urusan-urusan pemerintahan perlu dilakukan, dimana hal tersebut bertujuan untuk 

mewujudkan kelembagaan birokrasi yang tepat fungsi dengan mandat kinerja 

yang terukur dan jelas, sehingga arah kebijakan yang dapat diambil adalah dengan 

melakukan penataan desain dan struktur kelembagaan birokrasi yang tepat fungsi. 

2. Meso 

a) Minimnya budaya berbagi data karena ego-sektoral 
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Ego sektoral kelembagaan masih menjadi permasalahan yang jamak ditemui 

dalam hubungan antar instansi/lembaga pemerintah, tidak hanya pada tataran 

pusat, namun juga hingga daerah. Untuk dapat mencapai prioritas pembangunan 

nasional, posisi kelembagaan dan instansi pemerintah tidak dapat berdiri dengan 

mandiri tanpa adanya interaksi dengan lembaga/instansi lain. Pembangunan 

nasional dapat dicapai dengan adanya kolaborasi antara lembaga/instansi 

pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem informasi data yang 

terintegrasi dan saling terkait antar lembaga, dengan adanya sistem informasi data 

yang terintegrasi antar lembaga tersebut maka masing-masing lembaga/instansi 

akan dapat saling bertukar data sehingga dapat meminimalkan alur birokrasi yang 

ada. 

Selain itu tujuan dari implementasi sistem informasi data yang terintegrasi 

tersebut untuk mewujudkan interaksi kolaboratif service system antar 

kelembagaan birokrasi. Arah kebijakan yang dapat diambil adalah dengan 

menguatkan arsitektur jaringan kerja kolaboratif. 

b) Terciptanya sistem percepatan dalam mekanisme manajemen ASN 

Untuk dapat menciptakan sebuah sistem yang dapat mempercepat kinerja 

mekanisme manajemen ASN, ditempuh dengan menyediakan portofolio 

kebijakan terkait pelaksanaan manajemen ASN yang kontekstual dan terkait 

kekhususan daerah. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan hal tersebut adalah 

terwujudnya dan terbukanya ruang bagi daerah dalam manajemen ASN yang 

bersifat asimetris atau afirmasi, sehingga arah kebijakan yang dapat ditempuh 

adalah dengan mengembangankan kapasitas lembaga pengelola ASN antara pusat 

dan daerah. 

5.4.4 Isu Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Berdasarkan kajian yang dilakukan, isu strategis dari perwujudan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian pembangunan bidang aparatur negara 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Kurangnya SDM yang handal yaitu staf yang menguasai bidang TIK. 

Teknologi informasi menyebar masif dalam segala bentuk aspek kehidupan tidak 

terkecuali dalam aspek pemerintahan. Implementasi teknologi informasi pada 

pemerintahan diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis 
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teknologi/elektronik melalu e government. Namun masih banyak ditemui 

pelaksanaan e-government yang belum maksimal disebabkan masih kurangnya ASN 

yang handal di bidang teknologi informasi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan 

perekrutan tenaga ASN yang menguasai bidang teknologi informasi, namun juga 

dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas ASN dengan melakukan 

pelatihan terhadap ASN yang membawahi bidang tersebut untuk dapat menguasai 

teknologi informasi. Upgrading system peningkatan kompetensi ASN yang berkaitan 

dengan proses bisnis yang berdasarkan optimalisasi manfaat ICT dapat ditempuh 

menjadi salah satu solusi jangka panjang.  

Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan strategi tersebut adalah untuk 

meningkatkan kompetensi teknis ASN di bidang IT, dan arah kebijakan yang dapat 

diambil adalah dengan melakukan penguatan IT ASN yang terkait dengan 

implementasi e-government. 

2. Belum maksimalnya Penguasaan IT oleh ASN dalam rangka pelayanan publik. 

Implementasi pelayanan publik berbasis teknologi kian banyak diterapkan oleh 

pemerintah daerah, pelayanan publik berbasis teknologi informasi merupakan salah 

satu bentuk dari inovasi pelayanan publik, selain itu juga merupakan bentuk dari 

adaptasi sektor publik terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Ditengah 

gencarnya pengaplikasian teknologi informasi ke dalam pelayanan publik, masih 

terdapat beberapa hambatan khususnya pada sisi provider layanan, dimana terdapat 

gap kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi.  

Persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek kualitas sumber daya manusia 

saja, tetapi juga pada sistem manajemen informasi pelayanan publik yang diterapkan. 

Masih lemahnya sistem manajemen informasi dapat terlihat pada masih lemahnya 

manajemen data pelayanan publik, belum terintegrasinya manajemen data, dan masih 

banyaknya portal pelayanan publik yang belum berjalan dengan maksimal karena 

pengelolaan yang tidak baik. 

Oleh karena itu dibutuhkan adanya penguatan sistem dan manajemen dalam sharing 

competency dalam membangun sistem layanan. Sasaran yang hendak dicapai dalam 

hal tersebut adalah tersedianya ASN yang memiliki kompetensi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal 
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tersebut arah kebijakan yang dapat diambil adalah dengan melakukan manajemen 

kompetensi ASN yang bertujuan untuk menguatkan sistem pelayanan yang 

terintegrasi. 

3. Mind set Kebijakan pembangunan dan pengembangan ICT secara kelembagaan 

masih berbasis regulasi 

Pengaplikasian teknologi informasi pada pembangunan merupakan salah satu wujud 

dari adaptasi perkembangan teknologi dan pengaplikasian teknologi informasi yang 

kini masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Pola pembangunan dengan 

pengaplikasian teknologi informasi menawarkan berbagai macam kemudahan, 

diantaranya adalah alur informasi yang semakin mudah diakses, dan kecepatan 

layanan dan pembangunan. Namun pengaplikasian teknologi informasi dalam 

pembangunan masih belum merata dan menyeluruh, hal tersebut disebabkan karena 

masih terbatasnya infrastruktur pendukung teknologi informasi. Keterbatasan 

tersebut dalam bentuk masih minimnya lembaga dan masyarakat yang dapat 

mengakses teknologi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu strategi yang dilakukan dalam upaya menanggulangi hal tersebut 

adalah dengan menguatkan kapasitas ASN dalam penggunaan teknologi informasi 

dan pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai 

bentuk reformasi birokrasi. Strategi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi sasaran diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mendukung terwujudnya kelembagaan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan 

transformatif. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan yang dapat diambil adalah 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi. 

4. Banyaknya ketidaksesuaian antara nilai organisasi, fungsi organisasi, produk layanan 

dengan aplikasi pengembangan e-gov 

Aplikasi sebagai bentuk dari e-gov yang diluncurkan oleh pemerintah terdiri dari 

berbagai macam bentuk, website, aplikasi mobile, layanan cepat tanggap, dan 

aplikasi lainnya. Aplikasi tersebut juga merupakan wujud dari nilai-nilai organisasi 

dan produk layanan dari organisasi penyedia layanan tersebut. Pada kenyataannya 

aplikasi e-gov yang diluncurkan oleh pemerintah seringkali tidak fungsional sesuai 

dengan peruntukannya, hal tersebut berdampak pada tidak efektifnya e-gov yang 
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dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Maka strategi yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan 

pengintegrasian sistem pengembangan e-gov berbasis tematik lintas sektoral, 

penguatan Infrastruktur TI sesuai kebutuhan, karakter, dan spesifikasi layanan, 

pengembangan interaksi kolaboratif service system antar pemerintah, antara 

pemerintah-swasta, dan pemerintah komunitas masyarakat (internet worked 

governane), pengadopsian dan pengembangan pemanfaatan ICT berbasis kebutuhan 

dan perkembangan ICT, dan transformasi proses bisnis internal berbasis potensi 

adaptabilitas perkembangan ICT. Melalui strategi tersebut sasaran yang hendak 

dicapai adalah terwujudnya interaksi kolaboratif service system antar kelembagaan 

birokrasi 

5.4.5 Isu Strategis Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi) 

Dari kajian yang dilakukan, isu strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan situasi yang kondusif dan 

kompetitif untuk memproduksi inovasi pelayanan publik yang berorientasi 

external outcome serta memberi added value dan kemanfaatan bagi beneficiaries 

(warga penerima layanan). 

2. Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan transformasi birokrasi 

Indonesia agar dapat responsif, responsible, akuntabel, dan berdaya saing. 

Perubahan lingkungan birokrasi yang menuntut birokrasi melakukan perubahan 

besar, lebih fleksibel, lebih berorientasi pada outcome, dan diharapkan mampu 

memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Permasalahannya adalah reformasi 

birokrasi masih dipandang sebagai sebuah fenomena yang ditakuti oleh para 

birokrat, mereka khawatir dengan adanya reformasi birokrasi mereka akan 

kehilangan “tempat” sehingga resistensi terhadap reformasi birokrasi masih 

terjadi. 

3. Untuk dapat mengubah birokrasi menjadi lebih kompetitif, adaptif, yang 

nantinya mampu memproduksi inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maka 

harus dilakukan diciptakan sebuah sistem layanan baru melalui mall pelayanan 

publik yang terintegrasi, dan beriorientasi pada nilai publik (public value). 

Sasaran yang hendak dicapai dengan pengaplikasian strategi tersebut adalah 
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terciptanya desain reformasi birokrasi yang holistik sehingga mampu melahirkan 

inovasi pelayanan yang berorientasi external outcome. Arah kebijakan yang 

dapat diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan 

penguatan sistem integrasi dan kolaborasi antar service systems.
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BAB VI 

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

BIDANG APARATUR NEGARA 2020-2024 

6. 1. Pilar Aparatur Sipil  Negara 

6.1.1 Sasaran Aparatur Sipil Negara 

Dengan berdasarkan beberapa isu strategis dimensi ASN yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, maka pembangunan bidang aparatur pada dimensi Aparatur Sipil Negara 

(ASN), diarahkan sebagaimana pada Gambar 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terpenuhinya perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan UU ASN 

Sejak ditetapkannya UU ASN tanggal 15 Januari 2014, terdapat beberapa peraturan 

pelaksana UU ASN yang harus dipenuhi yaitu 19 RPP, 4 Perpres, 1 Permenpan RB. Dari 

19 RPP yang harus dipenuhi, diringkas menjadi 6 RPP yaitu RPP tentang Gaji, Tunjangan, 

dan Fasilitas PNS, RPP tentang Kinerja dan Disiplin PNS, RPP tentang Jaminan Hari Tua 

dan Pensiun PNS, serta RPP Peraturan Pemerintah tentang Korps Profesi Pegawai ASN, 

RPP tentang Badan Pertimbangan. UU ASN belum dilaksanakan secara efektif. Jika 

ditinjau dari UU ASN untuk pembentukan aturan pelaksanaannya, baru tiga peraturan 

pelaksana yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah(PP). Masih ada 6 RPP 

lainnya yang harus diterbitkan agar UU ASN dapat dilaksanakan efektif, namun ternyata 

hingga saat ini belum juga keluar. Sehingga tugas pemerintah melakukan percepatan 

penyelesaian RPP terkait dengan pelaksanaan UU ASN secara serius dan intensif. 

Gambar 6. 1 Sasaran dan Arah Kebijakan Aparatur Sipil Negara 

http://epupns.blogspot.co.id/2016/03/rpp-gaji-tunjangan-dan-fasilitas-pns.html
http://epupns.blogspot.co.id/2016/03/rpp-gaji-tunjangan-dan-fasilitas-pns.html


 
Kajian Background Study RPJMN 2020-2024  

Bidang Aparatur Negara 

154 

  

2. Terwujudnya dan terbukanya kebijakan manajemen ASN yang bersifat 

asimetris atau afirmasi 

Kebijakan negara merekrut ASN secara simetris di semua daerah sudah menghasilkan 

jumlah lulusan yang berbeda-beda. Artinya, kebijakan simetris tidak berhasil mendukung 

semua warga yang berniat jadi ASN di semua daerah menjadi ASN. Sangat perlu untuk 

menelurkan kebijakan afirmatif atau bahkan asismetris yang bervariasi untuk menghargai 

diversitas di Indoensia, meskipun tetap dalam koridor berbasis merit akan tetapi juga 

memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon ASN untuk mendapatkan jabatan 

yang diinginkan karena pada dasarnya adil bukan penyamarataan akan tetapi juga 

mendorong golongan yang berada di bawah untuk tetap mendaptkan akses yang digunakan 

untuk mengakomodasi kepentingan bersama. Republik ini jelas harus diatur dengan cara-

cara yang distinctive. Pola-pola khusus sudah terjadi ketika para pakar banyak berbicara 

tentang hubungan relasi pusat dengan daerah melalui konsep desentralisasi yang asimetris 

bukan penyeragaman kebijakan struktural yang tentu sulit untuk dipaksakan menjadi satu 

kesuksesan yang nyata, pengalaman banyak negara tidak ada kebijakan yang fits at all. 

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Merit ASN 

Dalam rangka mewujudkan ASN professional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, 

serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkualitas 

dan berkelanjutan, maka pemerintah memfokuskan pembenahan manajemen dan 

kelembagaan pengelolaan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan sistem merit. Yang 

dimaksud dengan system merit di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan 

wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama dan asal 

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuannya adalah 

untuk mewujudkan ASN yang professional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi serta 

menjadi elemen perekat bangsa. Melalui penerapan sistem merit diharapkan ASN akan 

lebih professional dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta 

mendukung peningkatan daya saing nasional. 

4. Terwujudnya system Informasi ASN yang adaptif, responsive, integrative 

Perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan pelayanan publik untuk mempermudah pelayanan menjadi 
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lebih cepat, tepat, dan akurat. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi sangat 

berperan besar dalam perubahan pola pikir dan pola kerja instansi pemerintah. Instansi 

pemerintah yang pada awalnya identik dengan birokrasi rumit, lambat, dan berbelit 

perlahan berubah menjadi birokrasi yang simple dan online, yang membawa dampak 

positif pada percepatan pelayanan publik. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi 

informasi kebutuhan komunikasi dan akomodasi antara pemerintah dengan masyarakat 

menjadi lebih rasional dan murah. Demikian juga halnya dalam rangka menerapkan 

manajemen ASN digital berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan ASN 

dan mendukung pengambilan keputusan strategis.  

5. Meningkatnya kompetensi dan budaya kerja 

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya 

merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi 

birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif 

dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya. 

Produktivitas merupakan sebuah alat rangkuman tentang jumlah dan kualitas performa 

pekerjaan, dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber-sumber daya. Filosofi 

mengenai produktivitas mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk 

selalu meningkatan mutu kehidupan dan penghidupannya.  

Kuatnya budaya kerja akan terlihat dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja 

sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, 

kreativitas, ke mampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin 

tinggi produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur Negara. 

Budaya kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan 

perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi 

kebisaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan. 

Kepribadian tersebut menjadi sikap, kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur 

semangat. disiplin, rajin, jujur, tanggung jawab, hemat, integritas; sehingga hasil kerja akan 

mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan. 
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6.1.2 Strategi Aparatur Sipil Negara 

Dengan mendasarkan pada sasaran dan arah kebijakan dimensi ASN yang telah 

dirumuskan diatas, maka beberapa strategi yang dapat disusun adalah sebagai berikut: 

1. Akselerasi pemenuhan kerangka regulasi manajemen ASN 

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. dengan penetapan ASN 

sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode 

perilaku, serta pengembangan kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Aparatur sipil negara 

dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis 

dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang 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. 

2. Review dan revisi regulasi yang masih berbasis UU Kepegawaian yang lama 

Dalam aspek kebijakan, juga ditemukan permasalahan dalam peraturan-peraturan 

kepegawaian yang berlaku saat ini. Pertentangan antar peraturan perundang-undangan 

menjadi salah satu masalah hukum di Indonesia yang tak kunjung selesai. Banyak produk 

hukum yang dihasilkan pemerintah tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara 

maupun lebih tinggi kedudukannya. Disharmoni peraturan perundang-undangan 

mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya 

ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan 

efisien, dan disfungsi hukum (hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman 

berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai 

sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur). Sehingga perlu upaya pemerintah secara 

serius dan intensif dalam menata regulasi ini dalam rangka harmonisasi regulasi yang ada 

dengan mereview atau merevisi regulasi yang masih berdasarkan UU kepegawaian yang 

lama. 
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3. Memperkuat sistem pembagian kewenangan ke pemerintah daerah untuk 

mengelola manajemen ASN 

Kewenangan daerah dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara sudah jelas 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang pemerintah daerah yang terbaru (UU No. 23 

Tahun 2014) sambil menunggu pelaksanaan teknis dari Undang-undang tersebut. Dalam 

pengaturan manajemen Aparatur Sipil Negara sudah ada kententuan undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dari kedua Undang-Undang tersebut 

sudah jelas terdapat hubungan yang saling bersinergi dalam memajukan aparatur yang ada 

di daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya masyarakat yang ada di 

daerah. Namun pada pelaksanaannya untuk menjawab tantangan global terkait dengan 

keberagaman yang ada dirasa belum optimal, sehingga pemerintah perlu memperkuat 

sistem pembagian kewenangan ke pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 

4. Menyediakan portofolio kebijakan terkait pelaksanaan manajemen ASN yang 

kontekstual dan terkait kekhususan daerah 

Untuk menjawab berbagai permasalahan di Indonesia terkait dengan pengelolaan ASN 

dengan melihat kekhususan di daerah, perlu di kuatkan dengan penyediaan portofolio 

kebijakannya. Kebijakan Asimetris khususnya terkait pembangunan ASN pada dasarnya 

perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Amanat UU ASN pun, 

memberikan kewenangan kepada daerah yang bersifat khusus yang bisa bersifat asimetris, 

yang mana kebijakan yang dibuat oleh daerah adalah dengan mengembangkan kebijakan 

khusus tentang penataan dan pengelolaan ASN di daerah sesuai dengan porsi 

kebutuhannya.  

5. Membangun sistem percepatan dalam mekanisme manajemen ASN (Anjab; 

Perencanaan ASN; Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan; Pengembangan 

Kompetensi dan Karier; Pemeliharaan dan Manajemen Kinerja; Integrasi, dan 

Pensiun). 

Didalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera disebutkan bahwa 

dalam hal penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai setiap instansi pemerintah wajib 

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dimaksud 

dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan 

prioritas kebutuhan. Kemudian berdasarkan penyusunan kebutuhan ini, 
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pengadaan/pengangkatan pegawai negeri adalah suatu hal yang sangat penting. Mengingat 

ketersediaan jumlah pegawai daerah sebagai pendukung terlaksananya program dan target 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pengadaan dan pengangkatan tersebut terlebih 

dahulu disesuaikan dengan analisis kebutuhan pegawai, baik analisis jabatan maupun 

beban kerja yang diperlukan oleh satuan pemerintahan daerah.  

Untuk itu dibutuhkan beberapa pertimbangan yang ideal dalam menetapkan 

pengadaan dan pengangkatan kepegawaian didaerah, adapun beberapa pertimbangan 

tersebut antara lain: Pertama, pemerintah daerah harus memiliki perancanaan yang ideal 

seperti master plan kepegawaian yang disusun secara berjenjang mulai dari unit organisasi 

pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga instansi vertical diatasnya dengan didasari 

pada pertimbangan kualitas PNS yang dibutuhkan, selanjutnya peningkatan kompetensi 

melalui pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh PNS, serta penganggaran yang 

dibutuhkan untuk gaji, tunjangan dan pengembangan pegawai. Kedua, dalam hal promosi 

posisi yang diembankan kepada pegawai negeri sipil harus melalui serangkaian uji 

kompetensi seperti fit and proper test. Ketiga, dalam hal pengembangan pola karir, seorang 

pegawai negeri haruslah dipertimbangkan pengalaman kerjanya hingga prestasi kerja yang 

telah dicapainya melalui penilaian yang dilakukan oleh atasannya. Keempat, pemberiaan 

reward and punishment, dengan menunjukkan kinerjanya baik dalam hal peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah 

dengan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berperestasi, dan bagi yang tidak 

menunjukkan prestasi kerjanya harus diberikan punishment dengan mempertimbangkan 

pelanggaran aturan yang telah dilakukannya. 

6. Mengembangkan kapasitas lembaga pengelola ASN di pusat dan daerah 

Ditinjau dari perspektif kelembagaan, pengelolaan kepegawaian di Indonesia memiliki 

tumpang tindih pengelolaan, baik ditingkat pusat maupun daerah hal ini disebabkan oleh 

ego sektoral antara Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian 

Nasional, Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negeri, Akibatnya, 

kebijakankebijakan yang dikeluarkan instansi tersebut sering tidak sinkron, khususnya 

mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. 

Pengembangan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai 

upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses 

secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas 
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kelembagaan Pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability 

development, organizational capacity building, dan institutional capacity building. 

Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat 

banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati secara jeli agar penguatan kapasitas 

dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat, dan menimbulkan dampak positif. Dalam pada 

itu penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah diarahkan bertujuan untuk:  

1. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing 

individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.  

2. Mengembangkan para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam 

otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit 

organisasi masing-masing.  

3. Mengembangkan dan menguatkan jalinan keluar (development and strengthening of 

external links) dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, 

ekstensif, dan solid. 

Pengembangan kapasitas kelembagaan harus didukung adanya kapasitas ASN sebagai 

pelaksana. 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. Sinergi 

Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang 

memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Dalam hal peningkatan kualitas SDM ASN bisa dalam bentuk pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang 

memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu 

bertindak efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan metode 

pengembangan kompetensi ASN, melalui pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal, 

pelatihan informal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk pengembangan SDM yang 

memadai merupakan sesuatu yang mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran aparatur pemerintah pusat dan daerah. 
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7. Pemerataan penyebaran (distribusi) jumlah, keahlian (kompetensi) ASN di 

daerah berbasis manajemen talenta 

Memang tak mudah merubah mindset dan mereformasi culture ASN yang sudah 

mengakar selama ini. Untuk itu, melalui UU ASN diharapkan lahir aparatur negara yang 

berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Berkenaan dengan itu, perlu kiranya dilakukan penataan ASN melalui langkah-langkah 

antara lain: Pertama, melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS, 

sehingga akan menghasilkan profil PNS yang baik. Kedua, hasil pemetaan kualifikasi, 

kompetensi dan kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan 

lebih lanjut dalam percepatan penataan PNS, antara lain pengembangan kompetensi dan 

karier, mutasi/rotasi dan melakukan evaluasi bagi ASN yang tidak memiliki kualifikasi dan 

kompetensi serta kinerjanya kurang baik. Ketiga, percepatan penataan PNS dapat 

dilakukan secara progresif maupun secara moderat. Penataan secara progresif dapat 

dilakukan melalui pensiun dini dengan skema golden handshake atau mekanisme lain yang 

sesuai aturan, sedangkan penataan secara moderat dapat dilakukan dengan penerimaan 

PNS melalui seleksi yang ketat dengan rasio 2:1, yaitu 2 (dua) orang PNS yang pensiun 

digantikan dengan penerimaan 1 (satu) orang PNS yang lebih berkualitas. Keempat, untuk 

mengantisipasi kekurangan ASN ke depan sekaligus mempercepat capaian target 

organisasi dan menekan biaya pegawai khususnya biaya pensiun, maka pegawai ASN 

selain PNS dapat dikombinasikan dengan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang profesional sesuai dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan. 

 Dalam manajemen ASN, penataan aparatur negara dapat dilakukan melalui berbagai 

macam upaya yaitu diantaranya analisis profil pegawai terkait dengan analisis struktur 

organisasi; analisis profil ASN yang sudah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan promosi; 

inventarisasi dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang perlu 

ditingkatkan; distribusi pegawai melalui job rotation berdasarkan analisis demografis 

organisasi; distribusi pegawai yang tidak memiliki posisi; dan perluasan tugas, fungsi dan 

wewenang melalui job enrichment. Dengan demikian diharapkan penataan ini dapat 

mengisi gap untuk menuju profil ideal ASN serta dapat mengoptimalkan kapasitas dari 

setiap ASN. 
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8. Mengembangkan system informasi ASN yang adaptif, responsive, integrative 

antar sector dan antar kepentingan 

Perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan sistem manajemen ASN 

berbasis TI perlu dikembangkan untuk tersedianya data dan informasi ASN yang dapat 

dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman. Pentingnya peranan teknologi informasi 

dalam mendukung percepatan pelayanan kepegawaian, khususnya dalam penyelenggaraan 

manajemen ASN. Pelayanan ASN yang paling dasar tentunya bagaimana dapat menyajikan 

informasi yang akurat terhadap keberadaan, jumlah, dan identitas ASN. Strategi ini perlu 

disusun rencana program dan kegiatan yang terencana sesuai dengan skala prioritas yang 

ditetapkan. 

9. Meningkatkan kualitas (kompetensi) ASN melalui pelatihan berdasarkan TNA 

(Training Need Analysis) 

Tanggung jawab pendidikan dan pelatihan dalam organisasi berada pada seluruh 

komponen organisasi pimpinan organisasi memiliki tanggung jawab atas penyampaian-

penyampaian kebijakan umum dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam menerapkan 

program-program pelatihan, melakukan pengendalian administrative terhadap pelaksanaan 

program pelatihan. Bagian kepegawaian atau personalia pada intinya memberikan 

dukungan staf. Bagian ini membantu manajemen lini dalam pelatihan dan pengembangan 

dengan menyediakan sumber daya dalam program pelatihan.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur 

tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada Pasal 

70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan 

kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut 

diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai 

negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas 

moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta 

kompetensi bidang. Untuk mengembangan kompetensi ASN setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran 

tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS. Pengembangan karier PNS 

nantinya harus mempertimbangkan kompetensi: 1. Kompetensi teknis yang diukur dari 

tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja 
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sebcara teknis. 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpianan. 3. Kompetensi social cultural 

yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Dalam pelaksanaan 

pengembangan kompetensi tersebut ASN dapat dilakukan dengan off the job training 

maupun dapat dilakukan dengan on the job training, dengan melakukan pembimbingan, 

praktek kerja di intansi lain atau melalui pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. 

Untuk mencapai tujuan pengembangan kualitas pegawai, sebelum melakukan 

pelatihan (training), organisasi harus menentukan terlebih dulu kebutuhan training 

(Training Need Analysis). Training need analysis (TNA) dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan efektivitas training. Penilaian efektivitas training, tidak hanya dilihat dari 

output, tetapi outcome, yaitu peningkatan kinerja karyawan. Tanpa menentukan kebutuhan 

training, organisasi tidak dapat menjamin bahwa training akan memberikan hasil sesuai 

dengan tujuan. 

Melihat hal ini, berarti perlunya dilakukan training need analysis untuk setiap jabatan 

fungsional, dan untuk setiap unit kerja. Pengumpulan data untuk melakukan training need 

analysis, harus menjangkau semua jenis pekerjaan yang ada di unit-unit kerja dan jabatan 

fungsional, dan tidak bisa hanya dilakukan dengan menggunakan sampel. 

10. Menerapkan system tunjangan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan 

budaya kerja dan integritas ASN 

Dalam mewujudkan budaya dan etos kerja yang baik, seseorang pegawai negeri harus 

didukung dengan pemenuhan hak yang baik, salah satunya dengan pemberian gaji dan 

tunjangan. Gaji merupakan sarana pokok dalam peradaban modern yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan fisik manusia beserta kebutuhan sampingan lainnya. Dengan 

demikian, gaji merupakan insentif dan tunjangan kinerja  atau pendorong semangat kerja 

yang akan sangat efektif di dalam setiap organisasi. 

Dalam konteks birokrasi pemerintah, tunjangan kinerja dikaitkan dengan penataan 

kembali sistim penggajian pegawai yang didasarkan pada penilaian kinerja, dengan tujuan 

terciptanya sistim tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Pada prinsipnya, sistem 

tunjangan kinerja yang berbasis kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang 

imbalan yang diberikan kepada input dan output. Input dalam hal ini adalah bagaimana 

seseorang melakukan sesuatu pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan kinerja. Hal ini 
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berkaitan dengan kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh orang tersebut. Untuk itulah, 

perlu diberikan imbalan untuk kompetensi apa yang telah dikuasai oleh orang tersebut 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. Begitu juga dengan output, adalah apa hasil kerja yang 

dicapai oleh orang tersebut dalam pekerjaannya. Output ini adalah target kinerja yang 

dihasilkan oleh orang tersebut, sehingga perlu diberikan imbalan apabila orang tersebut 

mampu untuk mencapainya.  

Adapun tujuan penerapan system tunjangan kinerja antara lain: 

a. Mendorong sumber daya manusia (SDM) ASN yang berkualitas 

b. Memelihara SDM ASN yang produktif sehingga membentuk perilaku yang 

berorientasi pada pelayanan serta mengurangi tindak Korupsi Kolusi dan 

Nepostime (KKN). 

c. Sistem tunjangan kinerja dapat menciptakan persaingan yang positif antar 

pegawai. Akan terlihat sekali, mana pegawai yang rajin, dan mana yang pemalas, 

mana pegawai yang mau belajar, mana juga yang tidak. Dengan begitu, pegawai 

akan terpacu untuk mengembangkan dirinya. 

d. Menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan bersih. 

e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan hal ini akan secara langsung berdampak 

pada peningkatan produktivitas. 

6.1.3 Arah Kebijakan Aparatur SIpil Negara  

Dengan sasaran pembangunan aparatur Negara yang di rumuskan diatas, maka arah 

kebijakan pembangunan organisasi dan kelembagaan pada dimensi ASN dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan regulasi turunan UU ASN 

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis terkait dengan masih banyaknya 

kebutuhan regulasi sebagai pelaksanaan UU ASN, maka pemerintah harus segera 

menuntaskan pemenuhan kebutuhan regulasi turunan UU ASN.  Adapun beberapa 

aturan tersebut antara lain: 
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Tabel 6. 1 Kebutuhan regulasi turunan ASN 

No. Materi Muatan Pasal Bentuk 

Peraturan 

Keterangan 

1 Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Jaminan 

Kematian Bagi 

Pegawai ASN 

Pasal 92 ayat 

(4) dan Pasal 

107 

  

  

Peraturan 

Pemerintah 

PP No. 70 

Tahun 2015 

tentang Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Jaminan 

Kematian Bagi 

Pegawai ASN 

2 Manajemen 

Pegawai Negeri 

Sipil 

Pasal 17, 

Pasal 18 ayat 

(4), Pasal 19 

ayat (4), Pasal 

20 ayat (4), 

Pasal 

57, Pasal 67, 

Pasal 68 ayat 

(7), Pasal 74, 

Pasal 78, 

Pasal 81, 

Pasal 85, 

Pasal 86 ayat 

(4), Pasal 89, 

Pasal 91 

ayat (6), Pasal 

92 ayat (4), 

dan Pasal 125 

Peraturan 

Pemerintah 

PP No. 11 

Tahun 2017 

tentang 

Manajemen 

Pegawai Negeri 

Sipil 

3 Manajemen 

PPPK 

Pasal 107 Peraturan 

Pemerintah 

PP No. 49 tahun 

2018 

4 Penilaian 

Kinerja PNS 

Pasal 78 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 

5 Gaji dan 

Tunjangan 

Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 

6 Disiplin PNS Pasal 86 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 

7 Korps Pegawai 

ASN 

Pasal 126 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 
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No. Materi Muatan Pasal Bentuk 

Peraturan 

Keterangan 

8 Pensiun dan 

Tunjangan Hari 

Tua 

Pasal 91 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 

9 Badan 

Pertimbangan 

ASN 

Pasal 129 Peraturan 

Pemerintah 

Belum 

diterbitkan 

  

2. Penguatan sistem manajemen ASN yang mengakomodasi kekhususan daerah. 

Pemerintah sebetulnya dapat melakukan diversifikasi kebijakan (assymetric policy) 

manajemen ASN yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Tidak lagi 

dengan menerapkan kebijakan tunggal yang berlaku sama mulai dari pusat hingga 

daerah seperti saat ini. Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-

Undang ASN ini dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. Kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau 

Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memiliki 

otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah 

istimewa dan lain-lain.  

b. Warga negara berkebutuhan khusus. 

Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk daerah tertentu 

maka pemerintah perlu memberikan ataupun membagi kewenangannya dengan 

daerah khususnya dalam hal sistem manajemen ASN berbasis kebutuhan 

daerah.  

3. Pemantapan manajemen ASN berbasis kinerja dengan pengembangan ASN yang 

terintegrasi berbasis talenta. 

Salah satu tantangan dalam mengembangkan sistem merit dalam manajemen ASN 

di instansi pemerintah adalah pembangunan talent pool dan talent management, 

yang dapat menjamin tersedianya pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi 

sesuai kebutuhan instansi. Selain memerlukan biaya mahal juga perlu didukung 

oleh sumber daya manusia yang kompeten. Disamping itu, investasi di bidang 

human capital belum dirasakan prioritas di banyak instansi. 

4. Penguatan sistem informasi ASN yang terintegrasi. 
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Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan 

terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 127 

UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin efisiensi, 

efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen 

ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan 

secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah. 

Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib 

memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. 

Sistem Informasi ASN berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, 

mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya, sehingga dengan 

adanya system informasi ASN yang terintegrasi ini maka:  

(1) Standarisasi Sistem Informasi ASN sebagai media dalam pelayanan, 

pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian; 

(2) Tersedianya Database Kepegawaian ASN yang up-to-date sebagai media 

data sharing bagi instansi dan stakeholders; 

(3) Sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, 

pengambilan kebijakan dibidang manajemen kepegawaian dan pelayanan 

kepegawaian; 

(4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas; 

(5) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi PNS dan stakeholders; 

(6) Penerapan good governance and clean government;  

(7) Meminimalisasi kesenjangan pengetahuan SDM pengelola data 

kepegawaian. 

5. Perubahan dan penguatan mindset dan budaya kerja ASN. 

Salah satu aspek penting Manajemen Perubahan adalah perubahan mindset (pola 

pikir) dan culture set (budaya kerja). Budaya kerja adalah nilai-nilai yang tumbuh 

dan berkembang dalam organisasi, menjadi dasar cara berpikir, berperilaku dan 

bertindak dari seluruh insan organisasi dan diturunkan dari satu generasi ke 

generasi. Budaya kerja dapat diberdayakan sebagai daya dorong yang efektif dalam 

mencapai tujuan sesuai dengan visi/misi organisasi.  Sedangkan dalam dunia kerja, 

etos berarti semangat kerja yang bersumber dari dalam hati untuk mencapai target, 
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tujuan, cita-cita, dan rencana organisasi secara totalitas. Seseorang yang memiliki 

etos kerja selalu berperilaku kerja yang penuh semangat, total, mendorong dirinya 

untuk bertindak dan meraih kinerja optimal, serta memiliki keyakinan yang kuat 

untuk melayani pekerjaannya dengan tulus dan ikhlas. Dengan perubahan dan 

penguatan budaya kerja memiliki tujuan ini antara lain: 

a. Memahami peran budaya organisasi dan etos kerja dalam meningkatkan 

kinerja organisasi; 

b. Memiliki kepribadian dan karakter yang bekerja melalui budaya 

kerja organisasi dan etos kerja pribadi yang andal; 

c. Mencapai proses internalisasi nilai-nilai positif untuk memperkuat motivasi 

kerja dan kesadaran tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara etos 

kerja, budaya kerja, dan budaya organisasi; 

d. Memiliki sikap dan perilaku kerja yang produktif, serta mudah beradaptasi 

terhadap tantangan dan kedinamisan yang ada; 

e. Menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dari motivasi yang kuat dan 

konsisten; 

f. Memiliki budaya kerja yang terfokus untuk memperkuat fungsi organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. 2 Strategi Aparatur Sipil Negara 

 

Gambar 6. 3 Isu, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Arsitektur 

Jaringan KerjaGambar 6. 4 Strategi Aparatur Sipil Negara 
 

Gambar 6. 5 Isu, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Arsitektur 

Jaringan KerjaGambar 6. 6 Strategi Aparatur Sipil Negara 
 

Gambar 6. 7 Isu, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Arsitektur 

Jaringan KerjaGambar 6. 8 Strategi Aparatur Sipil Negara 
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6.2 Pilar Pelayanan Publik 

6.2.1 Sasaran Pelayanan Publik 

Berangkat dari isu-isu strategis pelayanan publik sebagaimana terurai pada bab 

sebelumnya, maka sasaran utama dari Pembangunan Pelayanan Publik adalah 

“Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi 

berkelanjutan”. 

Sebagai entry point untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka perlu dilakukan 

peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara memperbaiki manajemen kualitas 

jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara 

tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan atau harapan 

customer (masyarakat pengguna). Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan ini, 

pemerintah sebagai service provider harus mampu menerapkan teknik-teknik manajemen 

pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga.  

Pengukuran kinerja pelayanan secara periodik sangat perlu dilakukan untuk 

mengidentifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi. Kinerja pelayanan merupakan konsep 

yang multi dimensional dan banyak dipengaruhi berbagai macam faktor. Ukuran kinerja 

yang layak bagi organisasi layanan publik ini tidak sekedar bersifat finansial (input). 

Kinerja organisasi layanan publik harus diukur dari outcome-nya karena outcome (hasil) 

inilah variabel kinerja yang paling mewakili derivasi (penurunan) dari misi organisasi 

sampai pada aktivitas operasional. Lebih lanjut, dimensi outcome dapat digunakan untuk 

menilai aspek finansial dan non finansial sekaligus. 

Upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik ini dilakukan secara terus 

menerus atau berkelanjutan sehingga bisa dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. 

Dengan demikian, para klien dan pengguna jasa public service tersebut dapat menerima 

layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, lebih relevan, efisien, efektif, serta memuaskan. 

Agar supaya sasaran utama sebagaimana tersebut di atas bisa tercapai, maka perlu 

juga diupayakan untuk merealisasikan sasaran-sasaran pendukung yakni: 

1. Terbangunnya konsistensi antara regulasi dan implementasi pelayanan publik yang 

citizen-centered service oriented serta up to date;  

2. Tersediannya regulasi pelayanan publik yang berorientasi pada share resoures dan 

kolaboratif; 
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3. Terciptanya desain reformasi birokrasi yang holistik sehingga mampu melahirkan 

inovasi pelayanan yang berorientasi external outcome; 

4. Terselenggaranya pelayanan publik yang menyeluruh serta representatif, responsif, 

dan responsible (3R) yang mampu menciptakan perubahan sosial; 

5. Terbangunnya penyelenggaraan layanan yang kinerjanya berorientasi pada exteral 

outcome dan tidak monopolistic; 

6. Tersedianya ASN yang kompeten dalam penyelenggaran pelayanan publik berbasis 

ICT 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah 

melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara komprehensif. Adanya perbaikan 

kualitas pelayanan dapat diidentifikasi dari menurunnya tingkat komplain dari pengguna 

layanan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat penerima layanan. Seperti yang telah 

disinggung di atas, organisasi layanan publik harus berorientasi pada outcome serta bukan 

hanya sekedar input dan output. Jadi, indikator kinerja atas kualitas pelayanan tidak 

sekedar berpatokan aspek efektifitas dan efisiensi, tetapi yang lebih penting adalah tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh para pengguna jasa layanan tersebut karena harapan dan 

kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Masih sering terjadi hingga saat ini organisasi layanan publik yang tidak berorientasi 

pada masyarakat pengguna (apa yang dibutuhkan oleh pengguna). Artinya, pengguna 

(user/customer) bukan menjadi perhatian utama, dengan pertimbangan bahwa mereka pasti 

membutuhkan jasa atau layanan publik ini. Tanpa harus dengan pelayanan yang baik pun 

masyarakat pasti akan datang. Pola pikir seperti ini sudah sepantasnya diubah terutama 

pemerintah daerah, karena dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi saat ini, 

pemerintah daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih memahami 

aspirasi serta kebutuhan mereka. Saat ini hubungan Pemda dengan masyarakat bukan 

berpola patron-client, tetapi menempatkan masyarakat sebagai beneficiaries yang harus 

dilayani kebutuhannya dengan baik. Pentingnya memperhatikan keinginan masyarakat ini 

menjadi fokus utama organisasi layanan publik agar tetap menjadi mitra yang baik bagi 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteran dan produktivitasnya. 
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6.2.2 Strategi Pelayanan Publik 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, maka semua instansi pemerintah baik di level pusat maupun daerah harus 

mempunyai komitmen yang sama untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat (publik). Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut 

mengacu pada Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. 

Di dalam Road Map tersebut, pelaksanaan reformasi yang terkait dengan program 

peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan di tingkat nasional (makro) dan di 

tingkat instansional (mikro). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, 

tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian); 

2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan 

internasional; 

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Pada sisi lain, untuk memperoleh hasil yang diharapkan di tingkat instansional 

(mikro), maka perlu dilaksanakan: 

1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Kementerian/Lembaga dan Pemda; 

2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemkab/Pemkot; 

3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penerapan standar dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik tersebut sudah pasti harus didukung dengan strategi yang selaras dengan sasaran 

dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada Grand Design Reformasi Birokrasi 

Tahun 2010 – 2025 ditetapkan indikator keberhasilan program berupa peningkatan 

integritas pelayanan publik di Pusat dan Daerah, serta peringkat kemudahan berusaha. 

Dengan demikian strategi sebaiknya difokuskan pada dua hal yaitu Penyempurnaan Sistem 

Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Layanan. 
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Rencana aksi peningkatan kinerja layanan antara lain dapat berupa penerapan reward 

and punishment dalam pelayanan. Indikator keberhasilannya antara lain adalah 

terwujudnya pelayanan prima tanpa pungli di berbagai bidang ranah pelayanan. Disamping 

itu strategi yang tidak boleh dilupakan adalah sinergitas lintas instansi agar upaya-upaya 

peningkatan kualitas pelayanan bisa lebih efisien dan efektif. 

Instrumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan strategi 

peningkatan kulaitas pelayanan masyarakat antara lain hasil Survei Integritas Sektor Publik 

yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil-hasil Penilaian 

Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK, Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

dengan Metode Partisipasi Masyarakat (Permen PAN Nomor 13 tahun 2009), Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Permen PAN Nomor 25 tahun 2006) dan 

Pedoman/panduan “Services Exellence” yang diterbitkan oleh lembaga/konsultan jasa 

pelayanan ternama.  

Strategi lain yang juga perlu diterapkan oleh penyelenggara pelayanan adalah 

melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas yang berkuasa menjadi petugas 

yang harus melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan 

menghilangkan sikap arogansi. Dalam konsep pelayanan publik, kesibukan suatu unit kerja 

melayani pengguna jasa bukanlah ukuran bahwa unit kerja tersebut telah memberikan 

“Pelayanan Prima”. Pelayanan prima terwujud apabila pelayanan berjalan lancar dan tidak 

ada keluhan/pengaduan (complaint) dari pengguna jasa layanan. Dengan kata lain 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan 

penerima layanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat dicapai apabila masyarakat 

memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh sebab itu 

penyelenggara pelayanan disarankan secara berkala wajib melakukan Survei Indeks 

Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanannya. 

Untuk lebih detailnya, agar supaya kinerja dan kualitas pelayanan publik bisa 

bermuara pada kondisi yang ideal, maka strategi yang perlu dijalankan antara lain adalah: 

1. Penguatan pengawasan dan pengendalian implementasi  kebijakan (regulasi) 

pelayanan publik  

2. Meningkatkan kualitas layanan  agar sesuai dengan tuntutan normatif sebagaimana 

diamanatkan oleh regulasi serta sesuai dengan ekspektasi penerima layanan  
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3. Membangun sistem dan regulasi arsitektur jaringan kerja pelayanan publik yang 

berorientasi pada hasil prioritas pembangunan 

4. Merancang dan mendesain ulang reformasi birokrasi dapat memberikan iklim yang 

lebih kondusif dan stimulatif bagi lahirnya inovasi pelayanan masyarakat yang 

berorientasi external outcome 

5. Melakukan evaluasi secara periodik, terencana, dan sistematis terhadap regulasi dan 

implementasi Reformasi Birokrasi sehingga terjaga kehandalan RB sebagai media 

untuk melahirkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi external outome 

6. Mengimplementasikan semua aspek yang diamanatkan dalam UU pelayanan publik 

secara menyeluruh dan komprehensif 

7. Membangun arsitektur jaringan kerja yang mampu mendukung proses bisnis berbasis 

ICT agar mampu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat 

8.  Memperbaiki pemahaman ASN yang terlibat dalam layanan publik agar lebih 

menfokuskan pelayanan yang berorientasi pada external outcome secara representatif, 

responsif, dan responsibel  

9.  Mereformasi dan memperbaiki system birokrasi sehingga dapat menunjukkan dengan 

jelas hubungan dantara kinerja Lembaga dengan output layanan yang dihasilkan 

10.  Menciptakan sistem dan regulasi yang memberi peluang  kepada institusi non-

pemerintah untuk turut serta dalam menyelenggarakan layanan  public 

11. Meningkatkan semangat, motivasi, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan 

tugas pemberian layanan kepada masyarakat  

12. Meningkatkan penguasaan ICT oleh ASN penyelenggara pelayanan publik 

13. Mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi. 

Agar arah kebijakan pembangunan pelayanan publik tersebut dapat terealisir, maka 

strategi lima tahunan (medium-term strategy) yang akan diimplementasikan adalah:  

1. Melakukan perbaikan sistem dan instrumen terhadap kinerja RB dan akuntabilitas 

kinerja dengan penguatan sistem pengaduan dan audit 

2. Menerapkan layanan publik berbasis e-government yang dibangun berorientasi pada 

pelayanan masyarakat yang terintegrasi 

3. Melakukan penguatan kualitas inovasi pelayanan melalui pengembangan manajemen 

pengetahuan di setiap instansi pemerintah 
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4. Membangun sistem dan regulasi arsitektur jaringan kerja pelayanan publik yang 

berorientasi pada hasil prioritas pembangunan 

5. Merancang dan mendesain ulang reformasi birokrasi dapat memberikan iklim yang 

lebih kondusif dan stimulatif bagi lahirnya inovasi pelayanan masyarakat yang 

berorientasi external outcome 

6. Memperbaiki pemahaman ASN yang terlibat dalam layanan publik agar lebih 

menfokuskan pelayanan yang berorientasi pada external outcome secara representatif, 

responsif, dan responsibel  

7. dengan jelas hubungan dantara kinerja Lembaga dengan output layanan yang 

dihasilkan Menciptakan sistem dan regulasi yang memberi peluang kepada institusi 

non-pemerintah untuk turut serta dalam menyelenggarakan layanan publik 

Sedangkan strategi jangka pendek yang berdurasi satu tahun (quick win) adalah: 

1. Meningkatkan penguasaan ICT oleh ASN penyelenggara pelayanan publik 

2. Mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi 

3. Melakukan evaluasi secara periodik, terencana, dan sistematis terhadap regulasi dan 

implementasi Reformasi Birokrasi sehingga terjaga kehandalan RB sebagai media 

untuk melahirkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi external outome 

4. Melakukan penataan proses bisnis yang murah, cepat, dan inovatif pada setiap 

layanan publik yang terintegrasi 

5. Penguatan pengawasan dan pengendalian implementasi  kebijakan (regulasi) 

pelayanan publik  

6. Mengkreasi system layanan baru yang terintgrasi dan berorientasi pada nilai publik 

(public value). 

6.2.3 Arah Kebijakan Pelayanan Publik 

Untuk menjawab isu dan atau permasalahan pelayanan publik sebagaimana 

dijabarkan di atas, maka arah kebijakan pembangunan pelayanan publik di Indonesia 

difokuskan untuk: 

1. Peningkatan dan perluasan inovasi pelayanan publik yang berorientasi external 

outcome dengan penyediaan sistem insentif terhadap kinerja pelayanan pusat dan 

daerah.    
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Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan 

administrasi publik. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu 

kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini 

cenderung berjalan di tempat. Sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat 

luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan 

ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.  

Dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada 

penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja pada 

industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang juga akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Akibat lebih lanjut dari 

masalah ini adalah timbulnya kerawanan sosial. Perbaikan pelayanan publik akan 

bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini untuk dapat 

segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sayangnya upaya menuju 

kepada perbaikan tersebut masih sebatas lips service.  

Dalam berbagai studi yang dilakukan terhadap pelayanan publik ini rupanya tidak 

berjalan linear dengan reformasi yang dilakukan dalam berbagai sektor sehingga 

pertumbuhan investasi malah bergerak ke arah negatif. Akibatnya harapan 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar dari 

berbagai krisis ekonomi belum terwujud sesuai dengan harapan. Sementara dalam 

kehidupan politik, buruknya pelayanan publik berimplikasi dalam terhadap 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik selama ini 

menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut teraktualisasi dalam 

bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat, hal itu menunjukkan 

kefrustasian publik terhadap pemerintahnya. Sehubungan dengan itu perbaikan 

pelayanan publik mutlak diperlukan agar image buruk masyarakat kepada 

pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik 

yang semakin baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali. 

2. Penguatan sistem integrasi dan kolaborasi antar service systems dengan sistem 

insentif (reward & punishment) terkait kinerja proses bisnis yang memberikan value 

in use kepada masyarakat. 
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3. Pengawasan yang dinamis (dymanic safeguarding) atas kinerja Pelayanan 

sebagaimana diamanatkan regulasi/kebijakan. 

4. Desain dan regulasi yang memberikan ruang keterlibatan Lembaga non pemerintah  

dalam penyelenggaraan layanan publik. 

 

6.3 Pilar Arsitektur Jaringan Kerja 

6.3.1 Sasaran Arsitektur Jaringan Kerja 

Dengan posisi sebagai instrumen sistemiik menjalankan peran administration of 

development dan delievery mechanism maka membangun arsitektur jaringan kerja antar 

kelembagaan, antar sektor secara tematik dan integratif dengan tata laksana yang jelas 

terstruktur, dan terkendali menjadi agenda strategis yang harus dibangun dalam bidang 

aparatur negara. Jaringan kerja antar kelembagaan harus membentuk arsitektur yang jelas 

tentang apa yang harus dituju, bagaimana berbagi peran, siapa melakukan apa dengan cara 

bagaimana di fase yang mana dan dengan ukuran seperti apa kinerja akan dinilai. Jaringan 

kerja juga berbicara secara detail tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk 

memelihara indikator-indikator kinerja yang tidak saja harus ditetapkan dan diperjanjikan, 

tetapi juga harus dipastikan bahwa indikator tersebut berfungsi dalam pengukuran kinerja. 

Sasaran 

• Terwujudnya  pola hubungan kerja antar  K/L, pemerintah daerah dan masyarakat  

yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berorientasi hasil 

Gambar 6. 9 Isu, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Arsitektur Jaringan Kerja 
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6.3.2 Strategi Arsitektur Jaringan Kerja  

Strategi Pembangunan Arsitektur Jaringan Kerja meliputi: 

a. Penataan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (pusat, pusat-

daerah, daerah-daerah), intra institusi pemerintah, dalam bentuk pemetaaan 

mekanisme ketatahubungan antar intansi pemerintah (Institutional Mapping) 

dan penyusunan SOP strategis dimensi pembangunan. 

b. Penguatan mekanisme kerjasama dengan non-pemerintah, dalam bentuk 

penguatan implementasi Forum Konsultasi Publik, perluasan Open Government 

dan penguatan  pengawasan masyarakat. termasuk dalam hal ini adalah 

meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku 

ekonomi. 

c. Membangun arsitektur jaringan kerja yang mampu mendukung proses bisnis 

berbasis ICT agar mampu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. 

d. Membangun sistem terkait one gate policy. 

e. Melakukan reformasi terhadap agen refomasi (reformer). 

f. Mengevaluasi dan memperjelas sistem dan pola koordinasi antar Lembaga. 

g. Meningkatkan kualitas  sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam 

perencanaan kinerja birokrasi. 

 

6.3.3 Arah Kebijakan Arsitektur Jaringan Kerja  

Pilar arsitektur jaringan kerja dengan arah kebijakan penataan proses bisnis  internal 

instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah serta Co-Creation 

dengan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan public meliputi: 

a. Pembentukan regulasi  terkait tata kelola hubungan kerja. 

b. Perlunya pemantapan dan kejelasan TUPOKSI, kewenangan.  

c. Penataan proses bisnis antar K/L, pemerintah daerah dan masyarakat. 

d. Co-Creation dengan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan 

publik. 
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6.4 Pilar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

6.4.1 Sasaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Berangkat dari konfigurasi isu-isu yang muncul dan analisis perkembangan 

lingkungan ke depan, pembangunan bidang aparatur negara pada pilar sistem pemerintahan 

berbasis elektronik diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan berupa 

“Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi”. 

6.4.2 Strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Strategi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi: 

a. Penerapan SPBE terintegrasi, dalam bentuk penguatan kapasitas pengelolaan dan 

kebijakan SPBE;  

b. pemanfaatan TIK dalam SPBE secara terintegrasi (data dan informasi, aplikasi, 

infrastruktur;  

c. pemenuhan peta okupasi kritikal bidang TIK; 

d. pengembangan dan perluasan TIK ke berbagai pelayanan public yang terintegrasi, 

perencanaan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, dan 

kemudahan berusaha, dan pelayanan public lainnya. 

e. Penyusunan roadmap dan pengawalan pelaksanaan SPBE 

f. Penguatan Infrastruktur TI sesuai kebutuhan, karakter, dan spesifikasi layanan 

g. Penataan dan atau penerbitan regulasi yang mengatur penguatan kapasitas ASN 

dalam penguasaan ICT 

h. Adopsi dan Pengembangan pemanfaatan ICT berbasis kebutuhan dan 

perkembangan ICT 

6.4.3 Arah Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pilar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan arah kebijakan penguatan tata 

kelola dan manajemen SPBE meliputi: 

a. Penguatan tata kelola dan manajemen SPBE 

b. Pembangunan Infrastruktur untuk telaksananya SPBE 

c. Penyiapan SDM dan kepemimpinan yang mendukung tatakelola SPBE 

Pengembangan TIK yang menunjang SPBE 
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6.5 Pilar Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi) 

Dalam bagian ini, reformasi kelembagaan dan birokrasi yang dimaksud lebih 

diarahkan pada dimensi organisasi dari birokrasi pemerintah itu sendiri. berdasarkan 

eksplorasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah disampaikan sebelumnya 

berbasis review capaian kinerja, analisis preskripstif dari future environmental scanning, 

maka diperoleh esktraksi isu strategis yakni Organisasi pemerintah (birokrasi) yang 

Dinamis, Responsif, dan Adaptif. Secara kontekstual dan konseptual, rumusan isu 

tersebut banyak berkaitan dengan apa yang dipopulerkan dengan terminologi dynamic 

governance, yang di dalamnya memuat beberapa konsepsi kunci, diantaranya organisasi 

pembelajar (learning), quick and continues learning, organisasi yang tidak kaku dan 

terfragmentasi dalam pola kerja, budaya yang terbuka untuk perubahan-perubahan yang 

strategis, struktur yang ramping dan adaptif. Dalam konsepsi dan idealisasi jangka 

panjang, organisasi birokrasi Indonesia yang diharapkan adalah berciri adaptif, tematik, 

people driven, dan responsif, sebagaiamana diinformasikan dalam visi reformasi 

birokrasi dan kelembagaan 2045 sebagaimana pada Gambar 

6.5.1 Sasaran Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi) 

Berangkat dari konfigurasi isu-isu yang muncul dan analisis perkembangan 

lingkungan ke depan, pembangunan bidang aparatur negara pada pilar organisasi birokrasi 

dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan :  
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1) Desain, susunan atau struktur kelembagaan seharusnya memiliki basis rasional dan 

spesifikasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan fungsi. 

Eliminasi terhadap tumpang tindih ini sekaligus akan menghasilkan formula desain 

dan struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan fungsi (rightsizing). kebutuhan 

pada level meso atas pembangunan pilar kelembagaan dan reformasi birokrasi 

adalah mengarah pada terbangunnya kelembagaan birokrasi atau pemerintah yang 

memiliki ketepatan ukuran sesuai kompleksitas fungsi dan kewenangan yang 

dimiliki dan ketepatan fungsi sesuai dengan sasaran prioritas hasil pembangunan 

yang dimandatkan. 

2) Mengurangi kesenjangan antara kebutuhan Kelembagaan terhadap ASN 

dibandingkan SDM ASN yang tersedia atau yang dimiliki; 

3) mendorong, memperluas, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi 

terutama di level daerah, tidak saja sebatas pelaksanaan reformasi birokrasi, 

melainkan juga kualitas dan efektivitas pengawasannya. 

Dengan mendasarkan pada rumusan substansi isu strategis dan juga arahan idealisasi 

sebagaimana diharapkan dalam visi 2045, maka pembangunan bidang aparatur pada pilar 

reformasi kelembagaan dan birokrasi, yang dalam hal ini lebih sebagai dimensi 

organisasinya, diarahkan pada sasaran : 

1. Terwujudnya organisasi pemerintah yang memiliki kapabilitas dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan basis desain 

organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses dalam melakukan 

transformasi sosial strategis. 

2. Terwujudnya organisasi pemerintah yang memiliki daya saing dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan proses budaya 

organisasi yang dinamis, responsif, dan adaptif berbasis pada pengetahuan dala m 

menghasilkan dampak eksternal transformasi sosial strategis. 

Sasaran pertama pembangunan organisasi birokrasi lebih diarahkan pada aspek yang 

bersifat struktural dan internal, meski tidak dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan 

value and authority sharing. struktur yang efektif dan efisien didorong untuk diciptakan 

dalam rangka akuntabilitas kinerja atas kompetensi yang dituntut dalam bingkai daya saing. 

Sasaran ini diharapkan membingkai fokus penyelesaian isu-isu strategis berupa struktur 

yang kaku dan fragmented antar K/L maupun di dalam K/L itu sendiri yang tidak suportif 
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terhadap kinerja yang responsif dan kolaboratif, desain organisasi K/L yang dibentuk 

dengan mandat dan diferensiasi fungsi yang tidak jelas dan bahkan berpotensi silo dengan 

organisasi K/L yang lain, ukuran dan struktur organisasi yang tidak fit and right dengan 

beban tugas yang dimandatkan, demikian juga dengan isu strategis yang marak terjadi di 

daerah terkait dengan ketidaksesuaian postur dan kelembagaan organisasi pemerintah 

daerah dengan prioritas hasil pembangunan yang diharapkan. Desain dan struktur 

organisasi yang dibangun ke depan diarahkan untuk berbasis pada outcome pembangunan 

yang menjadi sasaran pembangunan dari birokrasi pemerintah (structure follow result) 

Sasaran ke-dua, yakni Terwujudnya organisasi pemerintah yang memiliki kompetensi 

untuk berdaya saing dengan proses budaya organisasi yang dinamis, responsif, dan adaptif 

berbasis pada pengetahuan dalam menghasilkan dampak eksternal transformasi sosial 

strategis, pada dasarnya berkaitan dengan (a) kemampuan memproduksi kebijakan yang 

berbasis pengetahuan; (b) kemampuan membudayakan proses kebijakan yang berkualitas; 

(3) kompeten dan berdaya saing dengan produksi kebijakan yang sudah melembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 Strategi Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi) 

Setelah arah kebijakan dirumuskan, selanjutnya yang perlu dikebangkan adalah 

skenario terkait metode atau cara (how to) mengeksekusi arah kebijakan untuk sampai pada 

tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam perkembangan ke depan, kelembagaan 

birokrasi sudah selayaknya beroperasi dengan penekanan pada tujuan-tujuan stratejik apa 
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yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga organisasi dapat berfungsi menjadi instrumen 

yang efektif bagi pencapaian tujuan-tujuan stratejik pemerintah. Hal ini distilahkan dengan 

structure follows strategy. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, desain dan arsitektur 

organisasi publik seharusnya bukan berubah karena adanya perintah regulasi atau peraturan 

perundangan (Rule Driven Organization), tetapi perubahan dilakukan sebagai respon 

penyikapan yang didasari oleh kebutuhan nyata dari birokrasi terkait dengan lingkungan 

yang dihadapi dan dilayani. Jika lingkungan yang dilayani menuntut respon perubahan, 

maka desain dan arsitektur birokrasi yang dibangun semestinya juga mengalami 

penyesuaian. Namun perubahan lingkungan tersebut sebelumnya harus dapat 

diterjemahkan oleh organisasi melalui strategi, arah kebijakan dan program yang relevan 

dengan tuntutan lingkungan (warga/masyarakat dalam dan luar negeri), kemudian bentuk 

dan arsitektur kelembagaan birokrasi menyesuaikan diri. 

Salah satu prinsip utama yang sering digunakan dalam penataan atau pembentukkan 

organisasi di tingkat daerah adalah prinsip Structure Follow Function, sebagai kelanjutan 

dari prinsip Money Follow Function yang digunakan dalam kerangka kinerja Keuangan. 

Secara regulatif-normatif pun produk kebijakan banyak yang mengamanatkan bahwa 

pengaturan urusan (fungsi) menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan tentang 

organisasi pemerintah daerah. Seiring dengan penggunaan visi dan misi dalam menentukan 

program organisasi, sudah seharusnya di dalam penyusunan organiassi pemerintah 

menggunakan prinsip Rule dan Mission Driven Organization. 

Dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

strategi pembangunan bidang aparatur negara dalam dimensi organisasi dan kelembagaan 

birokrasi adalah sebagai berikut : 

1. Menguatkan kapasitas fungsi dan kebijakan melalui pengembangan pusat-pusat 

analisis kebijakan 

2. Review dan revisi regulasi tentang Penataan Organisasi 

3. Review dan Penataan organisasi kelembagaan pemerintah melalui 

penyederhanaan dan integrasi LPNK/LNS 

4. Penyederhanaan dan revitalisasi perumpunan urusan-urusan pemerintahan dan 

de-birokratisasi fungsi dan kewenangan tertentu 

5. Melakukan peningkatan kualitas asistensi, penilaian dan pengawasan 

pelaksanaan RB  
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6. penerapan reward and punishment terhadap capaian kinerja RB dan 

akuntabilitas kinerja pusat dan daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Strategis Pembangunan Bidang Aparatur Negara Pilar Organisasi dan 

Kelembagaan Birokrasi (QUIK WINS)  

 

Reviu Organisasi 

Hal penting yang harus menjadi agenda strategis adalah reviu organisasi secara utuh 

yang merelasikan dimensi organisasi dengan dimensi kinerja outcome organisasi. Reviu 

dilakukan terutama pada aspek kecukupan dan ketepatan struktur, ukuran dan besaran 

organisasi, fungsi dan mandat yang dijalankan, perilaku dan budaya organisasi, kinerja 

organisasi. Pada gilirannya, hasil dari reviu ini dapat dijadikan landasan obyektif untuk 

melakukan penataan, penyederhanaan, dan Integrasi kelembagaan (LNS dan LPNK). 

Transformasi Organisasi Birokrasi Berbasis Hasil Kinerja 

Dari hasil reviu organisasi, kemudian diagendakan secara strategis transformasi 

organisasi berbasis hasil kinerja. Hal ini juga ditujukan untuk mengeliminasi pilihan-

pilihan kebijakan yang memuat politisasi birokrasi yang tidak sehat pada organisasi 

pemerintah. Adanya organisasi yang lebih mengakomodasi kepentingan politik daripada 

mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan diferensiasi fungsi yang jelas dan spesifik 

banyak berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan. Dengan kondisi ini, dibutuhkan 

transformasi susunan atau struktur kelembagaan yang memiliki basis rasional dan 

spesifikasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan fungsi. Sehingga 

kondisi empirik yang menunjukkan bahwa relasi desain kelembagaan dengan 
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sasaran/agenda prioritas pemerintah belum sepenuhnya terbangun, dapat 

ditransformasikan. Sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya kelembagaan birokrasi 

yang tepat fungsi dengan mandat kinerja yang terukur dan jelas, desain dan struktur 

kelembagaan yang sesuai dan kontributif terhadap capaian prioritas pemerintah. Dengan 

kata lain, terwujudnya kelembagaan birokrasi yang memiliki daya dukung tinggi terhadap 

pencapaian hasil prioritas pembangunan. 

Pembenahan Regulasi dalam Penataan Organisasi 

Setidaknya, regulasi yang dimaksud dalam hal ini tertuju pada dua hal, yakni regulasi 

dari masing-masing organisasi pemerintah yang ada, yang menjadi dasar legitimasi 

keberadaannya dan regulasi tentang penataan organisasi itu sendiri. Terbentukknya 

organisasi dengan masing-masing kewenangan dan fungsi yang dijalankan, diatur dalam 

regulasi yang sangat mungkin menjadi sumber kelemahan dalam membangun sistem relasi 

organisasi. Dalam kaitan ini penting dilakukan pembenahan regulasi (policy reform), 

termasuk untuk regulasi-regulasi yang jangkauan substansi memuat dan memberi pengaruh 

bagaimana proses penataan organisasi itu sendiri dilakukan. Dalam kaitan ini, regulasi 

masih terbatas mengembangkan perspektif dan orientasi yang bersifat asimetris ataupun 

afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas daerah dalam  penataan organisasi di daerah. 

Terwujudnya kelembagaan birokrasi sesuai dengan kebutuhan daerah dan sejalan dengan 

prioritas daerah dan nasional. 

Pemantapan dan pengembangan Road Map Reformasi Birokrasi  

Strategi memiliki kekuatan dasar pada upaya penataan area dan komponen upaya 

reformasi dan hasil reformasi birokrasi yang dievaluasi, termasuk menata kembali tata 

relasi konseptual atau kerangka kerja logis (logical framework) reformasi birokrasi. 

Pemantapan dan pengembangan ini tidak lain merupakan upaya sinergis dan kolaboratif 

memperkuat sistem pengawasan internal birokrasi dan meningkatkan dampak eksternal 

reformasi birokrasi. 

Penguatan kapasitas fungsi dan proses kebijakan yang responsif dan adaptif 

Strategi ini mencakup pengembangan pusat-pusat analisis kebijakan, penguatan data 

dan sistem informasi untuk pembuatan kebijakan publik sebagai prasyarat evidence based 

policy dan adaptive policy, penguatan jejaring dan proses kebijakan. 
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Uraian pembangunan bidang aparatur negara pada fokus (organisasi) birokrasi 

pemerintah sebagaimana disampaikan dapat diringkas dalam kerangka komponen 

perencanaan sebagai berikut : 

 

6.5.3 Arah Kebijakan Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi) 

Dengan sasaran pembangunan yang dirumuskan, maka pilar organisasi dan struktur 

birokrasi difokuskan pada arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada 

prioritas pembangunan nasional. Dalam penjabarannya, arah kebijakan pembangunan 

organisasi dan birokrasi pemerintah dalam bingkai pembangunan bidang aparatur negara 

yang diskenariokan untuk lima (5) tahun ke depan adalah : 

1. Penataan dan pengembangan (desain, struktur, dan fungsi) organisasi 

pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan daerah yang tepat ukuran 

(rightsizing), tepat fungsi, dan tepat proses berbasis orientasi pada kinerja hasil 

(outcome) pembangunan. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan beberapa 

justifikasi kebutuhan sebagai berikut : 

Pada dasarnya, birokrasi pemerintah sebagai instrumen sistemiik harus mampu 

menjadi katalisator bagi pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar, sehingga 

pembentukan dan desain kelembagaannya tidak lain merupakan respon dari tujuan 

yang ingin dicapai. Konsekuensi logisnya, birokrasi tidak dapat dipahami sebagai 

entitas yang terpisah dari tujuan yang lebih besar yang menjadi konteks 

pembentukannya. Konteks pembentukan dimaksud adalah berakar pada tujuan-

tujuan negara dan pemerintahan. Dengan peran strategis yang dijalankan, maka 
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rancang bangun birokrasi (perangkat organisasinya) memikul mandat untuk mampu 

secara efektif mengimplementasikan berbagai program dengan tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan. Arsitektur dan desain birokrasi yang dibentuk harus mampu 

menunjang implementasi strategi, arah kebijakan, dan program yang telah 

dirumuskan sehingga keberadaannya merefleksikan orientasi dan tindakan strategis 

tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dalam bentuk program prioritas 

pembangunan. Pada titik inilah, bentuk dan desain kelembagaan birokrasi merupakan 

cerminan dari respon terhadap kebutuhan organisasi pemerintah. 

Pembentukkan dan penataan kelembagaan birokrasi pada dasarnya memuat 

ekspektasi tentang : a) terselenggaranya secara prioritas urusan-urusan yang menjadi 

standar penyelenggaraan pelayanan dasar; b) fokus menjalankan urusan-urusan 

pemerintahan sesuai kapasitas pemerintah pada pelaksanaan urusan-urusan di mana 

ia tidak memiliki kapasitas;  c)Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi 

dan tepat ukuran (rightsizing); d) Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik 

internal maupun eksternal pada organisasi pemerintah; e) Mengurangi fragmentasi 

tugas dan fungsi; f) Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemerintah agar lebih 

tepat dan sesuai; g) mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan 

fungsi. Hal lain yang harus diwujudkan dalam penyusunan dan penataan organisasi 

pemerintah adalah upaya untuk mengarah pada pencapaian rightsizing sekaligus 

meminimalisir terjadinya peluang proliferasi birokrasi yang dapat menyebabkan 

Pemerintah mengalami defisit anggaran, hanya untuk membiayai birokrasinya.  

Pembentukkan perangkat birokrasi di Indonesia masih diwarnai berlakunya 

organisasi generasi ke-tiga (wide structural organization),  kurang memberi peluang 

pengembangan organisasi generasi ke-empat yang lebih mengutamakan keahlian. 

Dengan bentuk organisasi struktural yang melebar, pejabat pemerintah berorientasi 

pada jabatan dan eselonering, sehingga kurang terdorong untuk menjadi profesional 

dalam bidang tertentu. Di sisi lain, paradigma pembentukkan organisasi 

pemerintahan banyak mengalami pergeseran. Perubahan organisasi abad ke-21 

mengarah pada prinsip From Macho To Maestro yang juga mengarah pada functional 

organization. Dalam paradigma network atau democratic governance, pemerintahan 

harus meninggalkan paradigma hierarkis dan beralih ke hubungan yang horizontal 

dan interaktif. Karakter struktur kelembagaan pemerintahan yang sebelumnya 
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bersifat hierarkis idealnya bergeser menjadi lebih horisontal dengan aktor yang 

semakin banyak”. Dalam struktur pemerintahan yang horizontal, pengawasan 

seharusnya juga melibatkan aktor di luar kelembagaan formal, sehingga membentuk 

sistem yang lebih merupakan networks. Hal ini juga berarti, penguatan networks 

seperti masyarakat sipil agar lebih berdaya dalam mengawasi pemerintahan harus 

lebih menjadi penekanan tindakan kebijakan.  

Penataan organisasi pemerintah ke depan didorong untuk menerapkan prinsip-

prinsip organisasi modern, antara lain : 

a) Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, sasaran dan strategi yang jelas 

sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan mampu menyeimbangkan 

antar kemampuan sumber daya organisasi, potensi dengan kebutuhan nyata 

masyarakat. 

b) Organisasi yang flat yang langsung bersentuhan dengan kepentingan 

masyarakat sehingga proses pengambilan keputusan dan pelayanan akan lebih 

cepat. 

c) Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan sehingga memiliki 

posisi ideal dalam hal span of control.  

d) Organisasi bersifat jejaring (networking) dalam rangka memanfaatkan 

keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif sebagai sarana saling berbagi 

pengalaman (sharing of experience), maupun saling berbagi peran dalam 

mengemban tanggung jawab pembiayaan secara proposional (sharing of 

burdens).  

e) Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, yang artinya organisasi mampu 

mengikuti setiap perubahan yang terjadi terutama yang diakibatkan oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

f) Organisasi yang banyak diisi jabatan fungsional, yang mengedepankan 

kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya. Jabatan struktural 

dibentuk dalam rangka mewadahi tugas-tugas yang bersifat manajerial. 

g) Organisasi yang menerapkan strategi “learning organization”, yang mampu 

mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan 

memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat perubahan. 
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2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Dalam Manajemen Pengetahuan Untuk 

Proses Kebijakan Publik Inovatif Dan Adaptif 

Hasil dari bekerjanya dynamic governance adalah kebijakan yang adaptif 

terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat (adaptive policy). 

Fondasi utama dari dynamic governance adalah budaya yang didfinisikan sebagai 

nilai, belief system, dan cara pandang para pemangku kepentingan, terutama 

administrasi publik, dalam memandang dan menerjemahkan perubahan lingkungan 

strategis. Untuk mewujudkan dynamic governance tersebut dibutuhkan kapabilitas 

utama administrasi publik yang terdiri dari, pertama, kemampuan untuk menangkap 

dan menerjemahkan indikasi perubahan dan pembangunan di masa depan yang 

berdampak pada negara (thinking ahead), kedua, kemampuan dan komitmen untuk 

mengkaji ulang dan merumuskan kembali kebijakan yang berlaku untuk 

meningkatkan efektivitasnya (thinking again), dan ketiga, kemampuan dan 

keterbukaan terhadap gagasan, pengalaman, dan masukan dari para pemangku 

kepentingan (thinking across). Faktor pengungkit dari ketiga kapabilitas tersebut 

adalah kompetensi pelaku kebijakan (able people) dan proses pemerintahan yang 

fleksibel dan cepat dalam merespon perubahan (agile process). 

Konsepsi dan karakteristik dynamic governance sejatinya menitikberatkan 

pembangunan kapasitas institusi publik yang diletakan sebagai aktor/agen utama 

perubahan dan pembangunan suatu negara bangsa. Sebagai aktor utama, kemampuan 

untuk menciptakan adaptive policy tidak hanya terletak pada kemampuan untuk 

merumuskan dan mengeksekusi kebijakan dan layanan publik sesuai dengan tuntutan 

lingkungan strategis, tetapi lebih dari itu yaitu berperan besar untuk mendorong para 

pemangku kepentingan lainnya, sektor privat dan masyarakat, untuk memainkan 

peran aktif dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, dalam karakteristik 

dynamic governance tercermin pula kapasitas administrasi publik untuk memimpin 

secara deliberative dalam melakukan aksi nyata membangun tatanan interaksi sosial, 

ekonomi dan politik dan kapasitas pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi 

bagi terciptanya adaptive policy. 

Sendi peran dan fungsi administrasi publik menekankan pada pergeseran 

continuum fasilitasi dan intervensi. Prinsip kunci ini menggambarkan kemampuan 

pemerintah untuk memperkuat peran pemangku kepentingan sehingga memiliki 
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kemampuan menjadi mitra dalam proses untuk melahirkan kebijakan adaptif. Di 

samping itu, dalam peran dan fungsi ini administrasi publik berperan sebagai aktor 

utama untuk membangun tatanan interaksi sosial, ekonomi dan politik yang 

berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pertukaran sumber 

daya diantara pemangku kepentingan. Pada sendi otoritas, prinsip kunci 

mencerminkan wewenang dan penggunaan wewenang administrasi publik yang 

bersumber pada pengetahuan, baik explicit maupun tacit, dalam proses melahirkan 

kebijakan adaptif. Otoritas tidak lagi diterjemahkan dalam kerangka dominasi 

administrasi publik dan wewenang atas dasar peraturan perundang-undangan semata. 

Dalam sendi struktur dan proses, prinsip kunci menekankan pada penguatan 

organisasi dan kelembagaan publik serta proses pemerintahan yang mampu untuk 

mewujudkan tiga kapabilitas dynamic governance, yaitu, thinking ahead, thinking 

again, dan thinking across. Untuk perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas dan 

kemampuan pelaku kebijakan (able people) dan proses pemerintahan yang fleksibel 

dan tangkas (agile process) dalam merespon perubahan. Struktur dan proses yang 

demikian sejatinya menekankan pada penciptaan organsasi publik berbasis 

pengetahuan (knowledge based organization). 

3. Peningkatan kualitas kepemimpinan organisasi pemerintah dalam penataan 

sistem relasi politik dan administrasi 

Arah kebijakan ini untuk menjawab fakta permasalahan kinerja reformasi 

birokrasi yang disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dalam mengawal 

transformasi dan reformasi birokrasi. Hal yang acapkali terjadi adalah seolah-olah 

implementasi reformasi birokrasi hanya bersifat teknis administratif sehingga 

menjadi tanggung jawab front line officer atau street level bureaucracy. Di sisi lain 

orientasi, paradigma, pendekatan dan gaya kepemimpinan memberi pengaruh 

bagaimana persepsi dan pelaksanaan kinerja aparatur dalam konteks reformasi. Oleh 

karena itu pola kepemimpinan yang harus diwujudkan adalah kepemimpinan yang 

tidak lagi seolah steril dari kewajiban-kewajiban mereformasi diri. Pemimpin juga 

harus melibatkan diri secara intensif untuk terciptanya kepemimpinan politik dan 

manajerial yang komit terhadap reformasi birokrasi. Pemimpin harus menempatkan 

dirinya dengan pola kepemimpinan sebagai obyek yang direformasi dan memberika 

dukungan prasyarat bagi berjalannya aspek reformasi birokrasi yang lainnya. 
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4. Penguatan budaya (kultural) organisasi pemerintah yang dinamis, responsif, 

dan adaptif (transformasi organisasi) 

Arah kebijakan ini penting dengan pemahaman bahwa reformasi birokrasi yang 

dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan proses dan dampak pembelajaran yang 

utuh, dinamis, dan keberlanjutan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh adalah sebuah 

keniscayaan faktual, namun demikian masih merefleksikan sesuatu yang bersifat 

struktural, prosedural, dan administratif. Oleh karena itu Penguatan pelembagaan dan 

transformasi budaya (kultural) organisasi pemerintah yang kolaboratif, responsif, dan 

adaptif perlu menjadi arah kebijakan yang ditekankan. 

5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi 

Lima (5) tahun ke depan, tetap dibutuhkan arah kebijakan yang secara kuat 

memberi penekanan bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Sudah 

barang tentu, arah kebijakan ini disertai dengan konsepsi yang lebih dipertajam pada 

akuntabilitas publik atau akuntabilitas eksternal yang bertautan dengan dampak-

dampak eksternal yang secara langsung dirasakan masyarakat. Artinya, konsepsi 

kebijakan akuntabilitas tidak dapat berhenti sekedar pada persoalan-persoalan rutin 

administratif yang hanya bersangkut paut dengan tata kelola kelembagaan internal. 

Peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja harus dinilai dengan atribut-atribut 

outcome dan impact yang dirasakan masyarakat. 

Dari beberapa agenda arah kebijakan yang direkomendasikan, apabila kebijakan 

tersebut diekstraksi maka arah kebijakan yang harus dilakukan untuk menjawab tujuan dan 

sasaran pembangunan bidang aparatur negara dalam hal pilar organisasi dan kelembagaan 

birokrasi adalah penataan organisasi pemerintah yang berbasis pada prioritas 

pembangunan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan gambar berikut : 
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BAB VII 

KERANGKA KERJA LOGIS DAN BREAKTHROUGH 

7.1.  Kerangka Kerja Logis 

 Indikator Tujuan (Goal) dari pembangunan aparatur negara adalah “terwujudnya tata 

kepemerintahan yang baik, bersih, berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi 

yang profesional dan netral”. Dalam rangka mencapai tujuan di atas, kerangka pikir 

pembangunan bidang aparatur negara dalam kajian ini didasari dengan peletakkan aspek 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pre-requisites dan cross 

cutting issue. Sistem ini menjadi ‘prasyarat’, input, serta pemicu terjadinya transformasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan baik dalam tata kelola internal maupun dalam 

menciptakan transformasi layanan publik yang berkualitas dan bermanfaat. Berangkat dari 

telaah teoritis dan empiris, dapat disusun tema atau isu dari pembangunan SPBE (Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah: 

1. Pengintegrasian dan pemanfaatan ICT dalam rangka peningkatan pelayanan yang 

efektif dan efisien 

2. Belum ada tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional 

3. Disintegrasi system informasi pemerintah  

4. Validitas data pemerintah kurang reliable.  

Sedangkan indikator outcome dari SPBE ini adalah (1) Sistem Data Terintegrasi, dan 

(2) Indeks E-Government. Disamping aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) sebagai pre-requisites dan cross cutting issue, kajian ini mengakomodir 3 (tiga) 

aspek sebagai pilar pembangunan aparatur Negara yakni aspek Aparatur Sipil Negara 

(ASN), Desain Organisasi, dan Arsitektur Jaringan Kerja. Selanjutnya, pembangunan pada 

keempat aspek di atas akan bermuara pada pilar Pelayanan Publik yang dalam kajian ini 

sebagai outcome atau bahkan impact dari pembangunan keempat pilar tersebut. 

Domain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dikonstruksikan sebagai 

pilar utama dalam pembangunan bidang aparatur negara. Hal ini didasari oleh fakta empiris 

dan teoritis bahwa aspek sumber daya manusia merupakan domain yang sangat strategis 

dalam pembangunan sistem administrasi dan kelembagaan pemerintah. Dalam kaitan ini, 

pembangunan ASN di Indonesia ke depan mengahadapi tantangan besar karena harus 

menyiapkan sumber daya aparatur yang mampu berkompetisi dan mempunyai daya saing 
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global. Kompetensi dan profesionalisme ASN adalah isu strategis sekaligus agenda besar 

yang harus diintervensi untuk terciptanya kelembagaan birokrasi pemerintahan yang 

memiliki kemampuan adaptif dan berdaya saing internasional. 

Pembangunan ASN di Indonesia saat ini memiliki beberapa isu yakni (1) Belum 

optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit; (2) Rendahnya kompetensi dan tingkat 

pendidikan, kualitas, kinerja, dan integritas ASN; (3) Belum terbangunnya budaya kerja 

(produktif) aparatur; dan (4) Belum sinkronnya antara kompetensi ASN dan 

penempatannya dengan kebutuhan pembangunan. Indikator outcome dari pembangunan 

ASN ini adalah (a) Indeks Sistem Merit; (b) Talent Shortage Ratio (TSR); dan (c) Indeks 

Pemerataan Kompetensi. Sementara itu indikator impact dari pembangunan ASN adalah 

Indeks Profesionalitas ASN. 

Dalam aspek Desain Organisasi, domain ini menempatkan organisasi dan 

kelembagaan sebagai aspek yang harus distrukturisasi ke dalam setiap domain 

pembangunan aparatur negara. Di dalamnya, mencakup persoalan-persoalan konseptual 

dan kontekstual terkait organisasi publik mulai dari substansi tentang desain, struktur, size 

of grotwh, dan teknologi. Tema atau isu dalam desain organisasi ini adalah (1) Struktur 

organisasi kaku, birokrasi panjang dan berbelit-belit serta rule- based oriented; (2) Masih 

mengakomodasi kepentingan politik hasil Pemilu; (3) RB masih bersifat parsial dan 

administratif internal; dan (4) Tidak sinerginya hubungan pusat dan daerah. Indikator 

outcome dari domain ini adalah Indeks Efektifitas Pemerintah, Laju pertumbuhan LNS, 

serta SAKIP,SPIP, dan WTP. Sedang indikator Impact-nya adalah Ease Doing Business. 

Pilar lainnya yang harus menjadi fokus dalam pembangunan bidang aparatur negara 

adalah pilar yang diintroduksi dengan terminologi arsitektur jaringan kerja. Terma ini 

didasari fakta betapa kinerja birokrasi pemerintahan selama ini masih banyak terhambat 

karena persoalan koordinasi yang tidak efektif, relasi kelembagaan yang tidak terbangun, 

silo, dan tidak produktif.  Di samping itu, kewenangan tidak saja saling terfragmentasi dan 

tumpang tindih, tetapi dalam beberapa hal juga saling menegasikan, dan juga distribusi 

informasi yang asimetris. Tema dari domain ini adalah (1) Cara kerja hubungan yang silo 

(ego-sectoral); (2) Lemahnya Kolaborasi, Integrasi dan sinergitas antar lembaga 

Pemerintah dan non-pemerintah; dan (3) SPBE yang belum terintegrasi. Sedang indikator 

outcome-nya adalah Prosentase PTSP, serta Prosentase SPM yang terintegrasi. Sementara 
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itu Collaborative Governnance merupakan indikator impact yang diharapkan dari aspek 

arsitektur jaringan kerja ini. 

Pilar penting lainnya dalam pembangunan bidang aparatur negara adalah pelayanan 

publik. Dalam hal ini pelayanan publik setidaknya ditempatkan pada dua (2) posisi 

strategis, yakni sebagai obyek intervensi pembangunan itu sendiri maupun posisinya 

sebagai hasil ataupun outcome bahkan impact dari tindakan intervensi berupa kebijakan, 

program, dan kegiatan pada pilar pembangunan bidang aparatur lainnya. Pelayanan publik 

yang berkualitas, responsive, berorientasi external outcome dan memberi dampak pada 

kesejahteraan masyarakat merupakan muara akhir segala aktivitas yang dilakukan 

pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas adalah obyek sekaligus ujung yang 

diharapkan dari tindakan-tindakan intervensi strategis pembangunan bidang aparatur 

negara yang meliputi pilar Sumberdaya ASN, desain organisasi, arsitektur jaringan kerja, 

dan pengembangan maturitas pemerintahan yang berbasis elektronik. Tema atau isu dari 

domain ini adalah: 

1. Penerapan standar pelayanan belum menyeluruh 

2. Rendahnya pemanfaatan data dalam layanan publik 

3. Layanan publik belum berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat  

4. Kolaborasi multi pihak dalam pelayanan publik belum terbangun. 

 Sedangkan Indikator Outcome-nya adalah: (1) Indeks Kepatuhan, (2) SKM (Survey 

Kepuasan Masyarakat), (3) Jumlah Inovasi Layanan, dan (4) Jumlah Mall Pelayanan 

Publik. Kemudian indikator Impact dari pembangunan pelayanan public ini adalah (a) 

Indeks Kepercayaan Publik, (b) Indeks Kebahagiaan, dan (c) Indeks Pelayanan Publik. 

Secara diagramatis, kerangka kerja logis (logical framework) dari kajian ini dapat 

divisualisasikan pada Tabel 8.1. 
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Tabel 8. 1 kerangka kerja logis (logical framework) Background Study RPJMN 

Bidang Aparatur Negara 2020-2024 
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I  PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 

 
Indikator Tujuan (Goal) 

Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, berwibawa yang berdasarkan 

hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral 

II ASN Desain Organisasi Arsitertur Jaringan 

Kerja 

 
Indikator Impact 

Indeks Profesionalitas ASN 

Indikator Impact 
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Indikator Impact 
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Outcome 
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(produktif) 

aparatur 

administratif 

internal 

 

Belum 

sinkronnya 

antara 

kompetensi 

ASN dan 

penempatanny

a dengan 

kebutuhan 

pembangunan 

Tidak 

sinerginya 

hubungan 

pusat dan 

daerah 

 

Cross Cutting Issues (impact) 

IV Pelayanan 

Publik 

Indikator 

Outcome: 

1) Indeks 

Kepatuhan 

2) SKM 

(Survey 

Kepuasan 

Masyarakat) 

3) Jumlah 

Inovasi 

Layanan 

4) Jumlah 

Mall 

Pelayanan 

Publik 

Tema/Isu:  

1. Penerapan standar pelayanan belum menyeluruh 

2. Rendahnya pemanfaatan data dalam layanan publik 

3. Layanan publik belum berorientasi pada 

penyelesaian masalah masyarakat 

4. Kolaborasi multi pihak dalam pelayanan publik 

belum terbangun 

Indikator Impact: 

1. Indeks Kepercayaan Publik 

2. Indeks Kebahagiaan 

3. Indeks Pelayanan Publik 
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Pemerintahan 

Berbasis 
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Outcome: 

1. Sistem 

Data 
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i 

2. Indeks E-

Gov 
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1. Pengintegrasian dan pemanfaatan ICT dalam 

rangka peningkatan pelayanan yang efektif dan 

efisien 

2. Belum ada tata kelola SPBE yang terpadu secara 

nasional 

3. Disintegrasi sistem informasi pemerintah 

4. Validitas data pemerintah kurang reliable  
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7.2. Breakthrough 

Sub Bab ini akan membahas breakthrough berkaiatan dengan kebijakan RPJMN 2019-

2024 bidang aparatur negara. Breakthrough akan dikaitan dengan aspek resiko dan inovasi 

kebijakan. Aspek resiko berkaitan dengan potensi kegagalan sebuah perencanaan, 

sedangkan inovasi berkaitan dengan munculnya kebijakan baru diluar asumsi 

pembangunan yang selama ini dipikirkan. Kedua hal tersebut akan berimplikasi terhadap 

perubahan kebijakan yang telah dirancangan selama lima tahun mendatang. 

Kajian akademik yang dibuat diatas adalah merupakan salah satu scenario optomis 

untuk mewujudkan perubahan dalam masa pembangunana lima tahun (2019-2024) di 

bidang aparatur negara. Skenario optomis didasarkan pada pilihan isu, arah kebijakan dan 

strategi yang bangun atas asumsi ekologi pembangunan saat ini dan 5 tahun kedepan. 

Namun demikian, ekologi pembangunan memiliki karakteritik perubahan yang cepat, dan 

kadang membentuk konfigurasi yang baru yang berbeda hauj dengan asumsi awal saat 

perencanan dibuat. Oleh karenannya perlu disiapkan scenario pesimis bila terjadi 

perubahan atas ekologi pembangunan bidang aparatur negara. Skenario ini ditempatkan 

untuk memberikan landasan didalam mengkreasi terobosa (breakthrough) atas 

kemungkinan perubahan ekologi pembangunan yang disebabkan oleh aspek resiko dan 

aspek inovasi distrubtif. 

A. Aspek Resiko Pembangunan 

Tujuan akhir dari sebuah pembangunan adalah sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 

Sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan sebuah barang ataupun serangkaian 

kebijakan, namun harus mampu berdampak secara signifikan terhadap tujuan 

pembangunan. Jaminan atas keberhasilan pembangunan harus mampu dikedalikan mulai 

dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Mulai dari tahap 

perencanaan pembangunan harus mampu menjanjikan keberhasilan dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. Mendasari pemikiran tersebut, sistem pengendalian dan 

pengawasan pembangunan nasional yang dibentuk sedemikian rupa untuk mendeteksi 

resiko kegagalan pembangunan. Mengingat bahwa ekologi pembangunan dimasa depan 

sangatlah kompleks dan mempunyai derajat ketidakpastian yang cukup tinggi. 

Pembangunan nasional membutuhkan sinergi dari berbagai aktor dengan fungsi dan 

orientasi nilai dasar yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini yang harus 

mendapatkan perlakuan untuk terjadinya hubungan sistem kelembagaan pembangunan 
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yang tidak sekedar menghasilkan output program dan kegiatan, melainkan menciptakan 

dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penataan hubungan 

kelembagaan dalam pembangunan nasional, yang dapat berujung pada penekanan fungsi 

dan peran baru, diakui sebagai sesuatu yang komplek dan memiliki tautan (variables 

linkage) yang tidak sederhana. Dengan pertimbangan tersebut, memahami pembangunan 

nasional bisa diawali dengan penekanan kembali pada fungsi-fungsi yang harus diemban 

oleh masing-masing unit lembaga yang terlibat beserta nilai dasar yang harus 

diwujudkannya. Dalam konteks lembaga sektor publik, fungsi-fungsi tersebut oleh David 

Rosenbloom dibedakan dalam tiga (3) perspektif yaitu legal2, political3 dan managerial4.  

Dalam kaitan ini, serangkaian hubungan dan mekanisme kelembagaan yang memiliki 

fungsi pengendalian dan pengawasan pembangunan Nasional dalam mewujudkan visi dan 

misi Presiden, cita-cita politik sebagai negara bangsa. Sistem penggendalian dan 

pengawasan pembangunan ini terdiri dari dua ruang lingkup utama yang sekaligus 

menunjukkan dua ranah pengendalian dan pengawasan, yakni sistem peringatan dini (early 

warning system) untuk pembangunan nasional dan sistem pencegahan (preventive system).  

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah mekanisme pengendalian dan 

pengawasan pembangunan yang mampu memberitahukan akan timbulnya risiko kegagalan 

terhadap Struktur Kinerja Outcome. Memastikan bahwa Struktur Kinerja Outcome 

Pembangunan Nasional telah memenuhi nilai Daya Tanggap (Responsiveness), Kebutuhan 

dan cita-cita politik (Representative), akuntabilitas hasil (Responsibility), Nilai Guna 

                                                           
2 Perspektif legal memberi penjelasan bahwa agen-agen administrasi publik, baik judicative 

maupun executive branch, memiliki fungsi memastikan terpenuhinya asas-asas legalitas dan 

keabsahan secara hukum atas setiap perbuatan atau tindakan dari instansi pemerintah itu sendiri. 

Isu utamanya bagaimana menilai legitimasi (keabsahan) dari suatu tindakan yang dilakukan oleh 

setiap lembaga atau pejabat administrasi publik. Nilai utamanya adalah kepatuhan, keabsahan, 

kesamaan hukum, keadilan. 
3 Perspektif politik memberi perhatian lebih pada persoalan-persoalan yang menyangkut 

demokrasi di mana nilai yang ditekankan adalah 3R. Ranah atau wilayah pelaksanaan fungsi politik 

adalah cenderung pada fungsi perumusan kebijakan public yang bersifat strategis, internasional 

dan nasional, atau makro perspektif. Perumusan kebijakan yang diambil merupakan pernyataan 

dan penterjemahan langsung dari visi-misi dan tujuan negara atau organisasi secara luas (nasional), 

bukan kebijakan yang parsial dan sektoral. Rosenbloom juga menyebut fungsi ini dengan set of 

values ataupun Frederickson menyebutnya dengan political stated 
4 Pada perspektif managerial, organisasi publik diberikan beban mengeksekusi kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat dan memetakannya ke dalam ranah sektoral yang dijalankannya. 

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, agen-agen public juga dituntut menjalankan fungsi 

mobilisasi sumber daya dan koordinasi dengan instansi lainnya. Nilai yang dikedepankan adalah 

Economics, Effectiveness, Efficiency (3 E’s).  
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(Utility), dan Keberlanjutan (Sustainability). Nilai-nilai yang terkandung di atas harus 

tercermin dalam sasaran strategis nasional atau setingkat dengan indikator Impact, 

indikator Outcomes, dan Indikator Intermediate Outcomes 

Sistem Pencegahan (Preventive System) adalah mekanisme pengendalian dan 

pengawasan pembangunan yang mampu mengawal pelaksanaan Struktur Kinerja Program. 

Memastikan bahwa Struktur Kinerja Program Pembangunan Nasional telah memenuhi 

nilai Kepatuhan, Pengendalian, Management risiko, dan Tata Kelola Kepemerintahan 

Yang Baik, Pengawalan. Bahwa nilai-nilai sebagaimana disebut di atas harus tercermin 

dalam sasaran strategis Kementerian/Lembaga dengan indikator output dan outcome.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 2 The Policy Process as a Hierarchy 

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2017 

Beberapa resiko yang berpotensi akan menimbulkan penyimpangan kebijakan 

kedepan dapat distrukturkan dalam system hirarki dalam proses kebijikan. Resiko mulai 

dari level kebijakan (policy level), level organisasi (organizational level, dan level 

operasional (operasional level). Resiko dalam kajian ini banyak berkaitan dengan resiko 

lebel kebijakan. Karena kajian ini banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk lima 

tahun kedepan. Walaupun pada pelaksanaannya akan banyak menghadapi resiko organisasi 

atau tata kelolal dan resiko operasionalisasi kebijakan. Untuk itu diperlukan beberapa 
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langkah atau tindakan untuk mengatisipasi resiko tersebut. Beberapa langkah atau tindakan 

tersebut diantara adalah: 

1) Peran dan fungsi dalam Sistem Peringatan Dini 

a. Melakukan pemetaan perubahan faktor resiko pembangunan berdasarkan analisis 

lingkungan; 

b. Menetapkan indikator dan status (tingkat) risiko atas perubahan faktor 

lingkungan; 

c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran prioritas pembangunan nasional atas perubahan dinamika 

pembangunan; 

d. Melakukan evaluasi capaian kinerja output dan outcome prioritas pembangunan 

nasional; 

e. Melakukan koreksi sebagian atau keseluruhan atas kebijakan, strategi dan 

pelaksanaan program prioritas pembangunan atas perubahan dinamika 

pembangunan. 

2) Peran dan fungsi dalam Sistem Pencegahan 

a. Merumuskan kebijakan pembangunan yang memiliki daya tanggap, 

mencerminkan kepentingan publik, bertangungjawab atas hasil dan bernilai guna; 

b. Merumuskan indikator sasaran makro prioritas dengan logical framework 

indikator kinerja; 

c. Melakukan pemetaan resiko pembangunan, memberikan status resiko 

pembangunan, dan menetapkan standart serta indikator atas kepatuhan resiko 

kinerja pembangunan sebagai manajemen resiko di setiap awal periode 

perencanaan;    

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga 

dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pengurangan resiko dalam pencapaian 

prioritas pembangunan nasional. 

e. Pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pencapaian prioritas pembangunan 

nasional; 

f. Mengevaluasi efisiensi implementasi pembangunan, dampak sosial ekonomi 

makro serta kesesuaian parameter risiko yang ditetapkan dengan risiko yang 

dialami. 
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g. Melakukan koreksi sebagian atau keseluruhan atas kebijakan, strategi dan 

pelaksanaan program prioritas pembangunan. 

B. Aspek Inovasi Kebijakan 

Dalam term pendekatan tahap kebijakan sederhana, evaluasi melibatkan beberapa 

jenis umpan balik atau feedback untuk proses kebijakan yang menghasilkan perubahan 

dalam kebijakan dan program selanjutnya. Hoogwood dan Peters (1985) yang telah dikutip 

oleh Parsons (2005:574) mengatakan bahwa, variasi perubahan dalam term tipe perubahan 

dengan adalah sebagai berikut: 

1. Inovasi Kebijakan: ketika pemerintah menjadi terlibat dalam problem atau area 

yang “baru”. Dengan fakta bahwa ruang kebijakan modern itu sangat padat 

(crowded), kebijakan “baru” kemungkinan akan diletakkan dalam kerangka yang 

ada dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada. 

2. Suksesi Kebijakan: penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan lain. 

Perubahan ini tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, 

tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada. 

3. Pemeliharaan Kebijakan: adalah adaptasi kebijakan-kebijakan, atau penyesuaian 

untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam “jalurnya” 

4. Terminasi Kebijakan: merupakan sisi lain dari inovasi. Dalam terminal, sebuah 

kebijakan atau program akan dihentikan, “dikurangi”, dan pengeluaran publik pada 

kebijakan itu akan dipotong. 

Inovasi dan terminal berada pada titik ujung dari kontinu. Kebijakan baru dan terminal 

kebijakan jarang terjadi. Kemungkinan besar adalah perubahan kebijakan akan terjadi di 

dalam konteks suksesi kebijakan dan dalam domain antara inovasi dan pemeliharaan, 

pemeliharaan dan terminasi. Karakteristik suksesi kebijakan dapat dilihat dalam sejauh 

mana aktor kebijakan, proses kebijakan, dan hasil substantif dari proses kebijakan dientuk 

oleh kebijakan yang sudah ada, yakni kebijakan baru (Hoogwood dan Peters, 1983, dalam 

Parsons, 2005). Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ada empat tipe suksesi: 

1. Linier: penggantian langsung satu kebijakan/ program/ organisasi dengan yang 

lainnya. 

2. Konsolidasi: penyusunan ulang (re-packing) sejumlah kebijakan/ program/ 

organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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3. Spliting: pembongkaran sebuah kebijakan/ program/ organisasi menjadi sebuah 

komponen yang terpisah-pisah. 

4. Nonlinier: kombinasi kompleks dari tipe-tipe suksesi lainnya (Hoogwood dan 

Peters, 1983, dalam Parsons, 2005) 

Dari beberapa isu yang muncul untuk lima tahun mendatanag, terdapat beberapa 

kemungkinan terobosan atau inovasi untuk mempercepat atau mengatasi perubahan 

ekologi pembangunan yang berubah adalah sebagai berikut: 

a. Model Sistem Administrasi Baru 

Sebuah institusi birokrasi yang mematuhi peraturan, peraturan dan kebiasaan yang 

ketat dalam melakukan sesuatu, mereka menganggap bahwa pemerintah jauh dari 

sesuatu yang modern. Jika tidak ada yang lain, administrasi birokratisnya tidak 

memiliki prasyarat untuk inovasi, yaitu pemikiran kreatif, eksperimen gagasan dan 

kreativitas. Sebenarnya, definisi pemerintah sudah tidak berfungsi. Menanggapi 

berbagai tuntutan ekonomi, politik dan ideologis, maka struktur dan proses 

pemerintahan berubah dan dimodernsasi. Pelayanan publik tradisional 

mengembangkan cara-cara kreatif untuk mengatasi hambatan fiskal dan tuntutan 

masyarakat akan pemberian layanan yang efisien; Administrasi publik yang 

berorientasi proses konvensional memberi jalan kepada manajemen publik yang 

berfokus pada hasil; dan pemerintah daerah berkolaborasi dan bekerja secara 

horizontal untuk mengatasi hegemoni lembaga pusat. Mengingat perkembangan 

tersebut, maka inovasi dan perubahan system yang lebih baik telah menjadi kenyataan 

di pemerintahan. 

Keberhasilan pemerataan pembangunan regional (balanced regional development) 

melalui pembangunan ibukota administrasi baru tergantung pada dukungan kebijakan 

pemerintah yang dapat menangani dan mengakomodasi perubahan dalam sistem 

pembangunan daerah (Lee, Choi, Park, 2005). Untuk itu model system administrasi 

baru merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah untuk mewujudkan 

meningkatkan perbaikan fungsi administrasi pemerintah untuk optimalisasi peran 

pemerintah pusat di ibukota baru. Model system administrasi baru akan memberikan 

dorongan untuk menentukan proyeksi kebijakan aspek penmgelolaan aparatur sipil 

negara nanti di ibukota baru.  
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Dalam pengembangan system administrasi baru akan banyak dipengaruhi oleh 

pergeseran paradigm pemerintah dan manajemen publik. Benington dan Hartley 

(2001) telah mencirikan tiga paradigma pemerintahan dan manajemen publik yang 

memberikan cara-cara tertentu di mana sebuah pelayanan dan perubahan dilakukan. 

Masing-masing paradigm berisi konsepsi dan asumsi tertentu tentang sifat 

permasalahan, dan peran politisi, manajer dan populasi.  Tiga paradigma ditunjukkan 

pada gambar dibawah. Dua paradigm yang pertama mungkin akrab dengan 

administrasi publik 'tradisional' dan 'New Public Management' (NPM), sementara 

paradigma ketiga didasarkan pada bukti pola pemerintahan dan pemberian layanan 

yang muncul, yang mana kita sebut 'pemerintahan yang berpusat pada warga' (citizen-

centred governance), atau 'pemerintahan jaringan (Networked Government). Setiap 

paradigma mungkin terkait dengan ideologi dan periode historis tertentu. Namun, 

mereka juga dapat dilihat sebagai pesaing, karena mereka hidup berdampingan sebagai 

realitas berlapis bagi politisi dan manajer, dengan keadaan atau konteks tertentu yang 

menularkan perilaku dan keputusan yang terkait dengan satu atau konsepsi lainnya 

tentang tata kelola dan pemberian layanan. Ini bukan kerangka normatif, karena setiap 

konsepsi memiliki kekuatan dan kelemahan bagi masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Tata kelola dan pemberian layanan 

Analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi birokrasi menghambat 

revitalisasi dan modernisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Meskipun 

teknologinya merupakan pemicu perubahan yang efektif, namun dampaknya 

terhadap layanan publik dibatasi oleh atribut khusus yang tertanam dalam struktur 

dan praktik pemerintahan. Kekakuan, hierarki dan rutinitas adalah salah satu atribut 

yang paling bermasalah. Dengan demikian, argument dasar dari makalah ini adalah 
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bahwa walaupun struktur dan prosesnya sampai batas tertentu berubah, pemerintah 

daerah memerlukan strategi keseluruhan pemerintah (serupa dengan Government-

On-Line (GOL)) yang bertujuan untuk memodernisasi layanan publik. dengan 

membenahi struktur birokratisnya. Tujuan federal harus mengkoordinasikan 

departemen untuk menciptakan pemerintahan dinamis yang mendorong kemitraan, 

pemberdayaan dan kepemimpinan. 

Dalam pengembangan system administrasi baru akan banyak dipengaruhi oleh 

pergeseran paradigm pemerintah dan manajemen public yaitu Networked 

Government. Untuk itu system model administrasi baru terdiri dari elemen (1) 

simplifikasi proses bisnis, (2) Value in use ASN, (3) Sistem jaringan informasi kerja, 

dan (4) digitalisasi pemerintahan.  Simplifikasi proses bisnis meliputi Kebijakan 

simplifikasi proses bisnis atas urusan pemerintah, dan Kebijakan yang mendorong 

terciptanya birokrasi yang cerdas (Smart Bureaucracy). Value in use ASN adalah 

Kebijakan pengalokasian ASN per satuan tugas yang dihitung berdasarkan 

kebutuhan pelaksaaan E-Gov. Sistem jaringan informasi kerja adalah Kebijakan 

organisasi pemerintahan berbasis pada paradigm Networked governance. Digitalisasi 

pemerintahan meliputi Kebijakan yang mendorong optimalisasi e-Government 

diantaranya e-planning, e-budgeting, e-payment, e-procurement, e-monev dan lain 

sebagainya. 

b. Sistem Karier ASN Hibrid 

Mewujudkan sistem birokrasi berkelas dunia pada tahapan RPJMN 4 (2020-2024) 

dengan perubahan ekologi yang jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya, 

terutama karena aspek kamjuan teknologi infomasi yang mendorong inovasi bagia 

seluruh elemen masyarakat dunia. Revolusi dalam ICT terbukti memberikan dampak 

terhadap  perluasan ruang bagi isu-isu sosial dan ekonomi sehingga mampu 

menimbulkan spekulasi yang luas, serta perdebatan tentang potensi ICT untuk 

meningkatkan pembangunan manusia (UNDP, 2005). Ekologi yang berubah telah 

menuntu dunia masuk era atau abad DISRUPTION, dimana kemampuan LITERATE, 

INNOVATION, COLLABORATION dan SPEED merupakn tuntutan dan sekaligus 

prasyarat untuk dapat beradaptasi di era tersebut. 

Untuk itu menjadi sangat penting memikirkan pemerataan kemampuan ASN 

terahadap persoalan pembangunan yang beragam menyebar kesuluruh wilayah 
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Indonesia dengan keanekaragaman dan perbedaan derajat kompleksitas persoalan 

pembangunan. Untuk itu menjadi sangat penting mendistribusikan ASN sesuai dengan 

potensi dan tantangan pembangunan masing-masing daerah. Data menunjukkan 

bahwa masih terjadi mismatch jabatan asn dan potensi daerah. Mismatch antara tenaga 

teknis dengan tenada administrasi. Data menujukkan ketersediaan tenaga teknis jauh 

lebih sedikit ketimbang tenaga administrasi. Tenaga tenis yang tersedia rata-rata tidak 

lebih dari 3%. Ini adalah permasalahan pembangunan bidang ASN yang perlu 

dilakukan terobosan. 

 

Gambar 7. 4 Mismatch jabatan asn dan potensi daerah 

Disisi yang lain, disamping tidak meratanya distrubusi ASN yang sesuai kebutuhan 

daerah, Pemerintah Indonesia juga menghadapi rendahnya potensi dan kopetensi ASN. 

Hasil analisisi terhadap talent ASN dalam menciptakan kinerja yang tinggi, terbaca bahwa 

ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi hanya 11,52% (kwadran I). Sedangkan 

porsi terbesar adalah ASN yang memiliki potensi dan kompetensi rendah (Kwadran IX).  

Keseluruhan untuk Mencapai Pemerintahan Berkinerja Tinggi  

Sumber: BKN & KEMENPANRB (Diolah, 2017)

J A W A :

Transportasi 0,12%
Industri 0,25%

S U L A W E S I :

Tambang 0,01%
Perikanan 0,1%
Perkebunan 2,6%

K A L I M A N T A N :
Tambang 0,06%

Industri 0,09%
Perkebunan 2,46%

P A P U A :
Tambang 0,03%
Perikanan 0,25%
Perkebunan 1,63%

S U M A T E R A :
Tambang 0,05%

Industri 0,07%
Perkebunan 2,2%

B A L I  &  N U S A  
T E N G G A R A :
Perikanan 0,4%
Peternakan 2,23%
Pariwisata 0,5%
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Gambar 7. 5 Talent Matrix Hasil Assessment 

Dua kendala diatas akan menjadi factor penghambat pembangunan daerah yaitu 

ketersediaaan dan kopetensi ASN daerah. Sehingga tantangan kedepan adalah terobosan 

dan inovasi apa yang dibutuhkan untuk menghadapi nirkompetensi ASN dan sekaligus 

tidak meratanya kwalifikasi ASN terhadap kebutuhan daerah. Untuk mengatasi persoalan 

diatas perlu dibuat terobosan kebijakan yang terkait mobilisasi sumberdaya ASN antar 

daerah dan manajamen karier bagi mereka yang memiliki karier lintas daerah. Terobosan 

tersebut adalah SISTEM KARIER ASN HIBRID.  

Sistem kerier ASN hybrid adalah system yang memadukan dua nilai (value) yaitu 

(1) nilai mobiliasi ASN antar daerah dan (2) membangun nilai pembinaan ASN melalui 

pula percepatan karier. Sistem ini memdorong seseorang yang berkompetensi untuk 

termotivasi kedaerah lain yang membutuhkan kompetensinya. Daerah yang membutuhkan 

adalah daerah yang kekurangan ASN berkompeten, sedang membutuhkan perbaikan 

system kinerja, membangun budaya birokrasi yang professional, dan mampu menciptakan 

transfer knowledge kepada ASN didaerah. Sistem ini dibatasi dari aspek waktu, bidang, 

dan kompetensi. Sistem ini juga ditunjang oleh fasilitas dan rewoard khusus bagai mereka 

yang menjalaninya. Implikasi manfaat bagi mereka yang bersdia mengikuti system ini 

adalah mendapatkan percepatan kenaikan pangkat dan golongan dibanding mereka yang 

memakai jalur normal. 
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BAB VIII  

PENUTUP 

8.1 KESIMPULAN 

Penyusunan background study tahapan ke-IV RPJPN 2005-2025 atau RPJMN 2020-

2024 merupakan menjalankan amanah normatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh 

UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan ini 

merupakan kewajiban Kedeputian Bappenas untuk melakukan kajian pendahuluan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil kajian pendahuluan menjadi salah satu masukan 

dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN. Dalam keseluruhan kajian ini memiliki 

ringkasan yang telah dijabarkan dibawah ini:   

1. Secara organisasional, pembangunan bidang aparatur negara berdasarkan RPJMN 

2015-2019 sudah menghasilkan beberapa pencapaian yang positif, antara lain 

penataan organisasi dalam rangka mengurangi fragmentasi dan tumpang tindih 

kinerja pembangunan berupa pembubaran, penyederhanaan, dan integrasi LNS, 

peningkatan prosentase Instansi Pemerintah yang memiliki akuntabilitas baik, 

peningkatan prosentase Instansi Pemerintah yang memiliki kinerja laporan 

keuangan beropini WTP. 

2. Meski mencapai beberapa keberhasilan, namun demikian pada fokus desain 

organisasi, pembangunan bidang aparatur negara masih akan menghadapi 

tantangan dan isu terkait dengan penataan organisasi yang berorientasi atau 

berbasis pada sasaran pembangunan dengan dampak external (external outcome) 

yang dapat dirasakan masyarakat sebagaimana kedudukan atau posisinya sebagai 

delievery mechanism instrument atau basic prerequisite.   

3. Ekologi pembangunan bidang aparatur negara mengalami perubahan yang relatif 

radikal yang dipicu oleh perkembangunan teknologi infomas, hal ini memicu proses 

bisnis pengelolaan aparatur negara dan organisasi pemerintah untuk memiliki 

kecepatan dalam proses bisnis.  

4. Isu yang paling mendasar dari pembangunan bidang aparatur negara dan 

kelembagaan selama 2014-2019 adalah belum optimalnya relasi kinerja 

kelembagaan dengan kinerja hasil pembangunan. Kondisi ini menjadikan profil 

kelembagaan pemerintah mengalami anomali dengan kelembagaan di masyarakat. 
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5. Perlu perubahan paradigma dan perluasan prespektif didalam pengelolaan 

pembangunan bidang aparatur negara dan organisasi pemerintah untuk periode 

2020-2024. 

6. Arsitektur jaringan kerja dalam dinamika hubungan organisasi pemerintah selama 

tahun 2014-2019 masih dalam posisi tidak berubah dari isu ego sectoral dan belum 

optimalnya sinergitas kinerja antar organisasi pemerintah. 

7. Terkait pembangunan ASN, beberapa permasalahan strategis yang ada adalah: 

a. Masih banyak agenda pemenuhan regulasi turunan UU ASN dan tumpang 

tindih regulasi terkait manajemen ASN; 

b. heteroginitas permasalahan ASN terkait kekhususan daerah menjadi 

semakin mengemuka untuk direspon;  

c. belum optimalnya manajemen ASN berbasis system merit; 

d. kinerja terkait kompetensi, kualitas dan pemerataan ASN di tahun 2014-

2019 masih menjadi agenda penting untuk RPJMN bidang aparatur 2020-

2024. 

8. Dalam konteks public service, pelaksanaan layanan publik masih menghadapi 

beberapa isu antara lain: 

a. Belum berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat;  

b. Penerapan standar pelayanan public yang belum menyeluruh; 

c. Rendahnya pemanfaatan data dalam layanan publik; 

d. Belum terbangunnya kolaborasi multi pihak (antar Lembaga pemerintah 

maupun non-pemerintah) dalam layanan publik. 

9. Terkait desain organisasi pemerintah, isu strategis yang dihadapi antara lain 

adalah: 

a. Masing menghadapi sturuktur organisasi yang kaku, belum adaptif, 

birokrasi Panjang dan berbelit-belit serta rule-based oriented; 

b. Masih perlu reformasi birokrasi yang berkesinambangunan dan menjawab 

persoalan kontekstual pembangunan; 

c. Desain dan struktur organisasi masih mengakomodasi kepentingan politik 

hasil pemilu;  

d. Tatakelola kelembagaan yang masih tumpang tindih antar K/L, serta 

reformasi birokrasi masih bersifat parsial dan administrative internal. 
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10.  Pembangunan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) sejauh ini belum 

optimal karena beberapa permasalahan strategis yakni: 

a. Pengintegrasian dan pemanfaatan ICT dalam rangka peningkatan pelayanan 

yang efektif dan efisien; 

b. Belum ada tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional; 

c. Disintegrasi system informasi pemerintah; 

d. Validitas data pemerintah kurang reliable. 

8.2 REKOMENDASI  

 Pada kajian ini disusun pada tahun terakhir RPJMN berjalan untuk menganalisis 

berbagai kebijakan RPJMN berjalan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan 

kebijakan. Pada penyusunan background study RPJMN BIdang Aparatur Negara Tahun 

2020-2024 ini memberikan sebuah rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan bidang 

aparatur negara: 

A. Aparatur Sipil Negara 

1) Perlu pemisahan secara tegas antara bidang pembangunan aparatur negara 

dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintah. 

2) Perlu percepatan dan penataan regulasi turunan UU ASN 5/2014;    

3) Perlu penguatan sistem manajemen ASN yang mengakomodasi kekhususan 

daerah; 

4) Perlunya pemantapan manajemen ASN berbasis system merit dengan 

pengembangan ASN yang terintegrasi berbasis talenta; 

5) Perlunya pengembangan system informasi ASN yang adaptif, responsif, 

dan integratif; 

6) Perlunya peningkatan kualitas (kompetensi) ASN melalui pelatihan 

berbasis training need analysis (TNA). 

B. Pelayanan Publik 

Pembangunan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan secara 

komprehensif dengan jalan: 

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dengan jalan 

pembangunan Aparatur Sipil negara (ASN), Arsitektur Jaringan Kerja, 

Desain Organisasi, dan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) 
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karena keempat domain tersebut merupakan prasyarat bagi berkualitasnya 

public service; 

2) Peningkatan kualitas Indeks Kepatuhan, SKM (Survey Kepuasan 

Masyarakat), jumlah inovasi layanan, serta jumlah Mall Pelayanan Publik, 

karena peningkatan keempat hal tersebut secara akumulatif akan membawa 

dampak secara langsung pada perbaikan kualitas layanan publik; 

3) Disamping rekomendasi di atas, perlu juga dilakukan peningkatan Indeks 

Kepercayaan Publik, Indeks Kebahagian, dan Indeks Pelayanan Publik, 

karena ketiga indeks tersebut merefleksikan berkualitas atau tidaknya 

pelayanan publik. 

C. Arsitektur Jaringan Kerja 

1) Perlu konsistensi data antara K/L berkaitan dengan isu yang sama. 

2) Perlu membangun mekanisme kolaborasi yang mendorong nilai 

pembangunan menjadi milik bersama antara K/L. 

3) Perlu kajian alternative kebijakan untuk membukan actor swasta sebagai 

perwakilan pemerintah atau negara dalam melayani masyarakat. 

D. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

1) Digitalasisi pemerintahan jangan sampai pada perspektif hanya 

menggantikan proses manual menajadi elektronik, namun harus 

meningkatkan efesiensi biaya, waktu dan kecepatan proses layanan kepada 

masyarakat. 

2) Perbaikan sistem data pemerintah agar terintegrasi, update, serta reliable 

sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan 

3) Peningkatan indeks E-Government 

E. Kelembagaan Birokrasi (Desain Organisasi)  

1) Perlu dilakukan restrukturisasi organisasi agar terwujud organisasi yang 

right seizing. 

2) Perlu dibuatkan kerangka kelembagaan atau main yang memberikan 

landasan untuk membangun organisasi yang adaptif. 

3) Penguatan struktur dan fungsi kewenangan dilakukan dengan review 

organisasi dan penataan organisasi yang berorientasi dan fit and proper 

dengan outcome sasaran kinerja 
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4) Penguatan kepemimpinan dan budaya organisasi dilakukan dengan 

penguatan manajemen pengetahuan utk kebijakan publik yg adaptif dinamis 

responsif dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi 
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