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Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas 

rahmat dan ridhonya kami telah dapat menyelesaikan buku Policy Paper Review 

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi ini. Kegiatan penyusunan buku policy paper 

ini dilaksanakan oleh Direktorat Aparatur Negara pada tahun 2017 secara swakelola oleh 

tim yang terdiri dari staf Direktrat Aparatur Negara, dan staf lainnya dari lingkungan 

kedeputian Polhukhankam. 

Policy paper ini merupakan sebagai upaya dalam merespon persoalan kebutuhan informasi, 

data, dan hasil analisa atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang sampai saat ini, 

sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), 

dan road map reformasi birokrasi tahun 2015-2018. Policy paper ini menyajikan informasi 

terkait capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi secara umum, dan 

capaian/progres terkait upaya perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai kepada 

pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Tim penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam policy paper ini. Oleh 

karenanya, kami mengharapkan ide, masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk 

melengkapi dan menyempurnakan program dan implementasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada seluruh instansi pemerintahan secara lebih luas di pusat dan daerah. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian policy paper ini. 
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Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) dimasudkan untuk mendorong percepatan 
transformasi aparatur untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia. Hasil evaluasi Kementerian 
PAN dan RB menunjukan bahwa implementasi RB di tingkat  provinsi dan kabupaten/kota masih 
terdapat kendala diantaranya pengawasan internal yang belum efektif, lemahnya dukungan 
pimpinan organisasi, serta penataan organisasi belum menunjukan organisasi yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran. Sehubungan dengan latar belakang   tersebut, dilakukan review atas pelaksanaan 
kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk merumuskan alternatif kebijakan 
dalam pelaksanaan RB dengan sampel di Prov. Babel, Prov. Kep. Riau, Prov. DIY, Prov. Jatim, dan 
Prov. Sulsel. 

Berdasarkan hasil review, terdapat beberapa temuan pelaksanaan RB dalam 8 Area Perubahan 
diantaranya: (1) Organisasi, implementasi UU 23/2014 dan PP 18/2016 menghambat  fleksibilitas 
pemda dalam menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan visi pembangunan; 
(2) Tatalaksana, pelembagaan SOP dan pemanfaatan TIK, serta melakukan review SOP berkala; (3) 
Peraturan perundangan, pelaksanaan harmonisasi regulasi pusat dan daerah; (4) SDM,  
assessment PNS, rekruitmen PTT melalui CAT, penegakan disiplin pegawai, seleksi terbuka JPT, 
talent pool, dan review SKP per triwulan; (5) Pengawasan, pelaksanaan whistleblowing system, audit 
ditahap perencanaan, penguatan kapasitas APIP dan maturitas SPIP; (6) Akuntabilitas, 
pelaksanaan e-Sakip, pendampingan Sakip dan ToT Sakip; (7) Pelayanan publik, perbaikan dan 
inovasi layanan, penguatan PTSP, standarisasi mutu layanan melalui ISO, survey IKM secara berkala, 
forum konsultasi publik dalam perumusan dan penetapan standar pelayanan publik; dan (8) Mind 
set dan culture set, dilaksanakannya pakta integritas, zona integritas, kebijakan satu OPD satu 
inovasi, kebijakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Pelaksanaan RB secara umum telah dapat menunjukan perubahan di instansi pemerintah melalui 
beberapa inisiatif, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh di delapan Area Perubahan. 
Masih diperlukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan RB antara lain melalui: (1) 
Peninjauan  lebih  lanjut  ruang lingkup  pengaturan  dan  pembagian  urusan pemerintah daerah 
dalam UU 23/2014 dan PP 18/2016 untuk mendukung fleksibilitas daerah dalam menyusun 
struktur kelembagaan; (2) Percepatan penetapan peraturan pelaksana UU No 5 Tahun 2014 tentang  
ASN; (3) Perbaikan pelaksanaan pendampingan Reformasi Birokrasi di daerah melalui 
pembentukan Tim Pendamping yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, CSO, tokoh masyarakat 
dan Pemda di 34 Provinsi oleh Kementerian PAN RB (menjadi proyek prioritas dalam RKP 2018); 
(4) Penguatan  peran  Pemerintah  Provinsi  untuk  melakukan  pendampingan  dan  pembinaan 
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan RB; (5) Penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan multi 
stakeholder antara lain dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Keuangan dan KPK untuk mendukung perluasan implementasi pelaksanaan RB di seluruh Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; (6) Melakukan studi tiru/mereplikasi inovasi pelayanan yang menjadi best 
practice ; dan (7) alternatif kebijakan untuk percepatan pelaksanaan RB melalui pendekatan insentif 
dan disinsentif. 

  

ABSTRAK 



Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | 2017 iii 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1 

A. Latar Belakang .............................................................................................................................. 1 

B. Permasalahan ............................................................................................................................... 2 

C. Tujuan .............................................................................................................................................. 3 

D. Ruang Lingkup Pembahasan ................................................................................................... 3 

E. Keluaran .......................................................................................................................................... 3 

F. Metodologi Penelitian ................................................................................................................ 3 

G. Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 4 

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ....................................................................... 5 

A. Konsepsi Kebijakan Reformasi Birokrasi .......................................................................... 5 

B. Road Map dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 ................... 9 

C. Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ....................................... 14 

BAB III REVIU DAN ANALISA KEBIJAKAN  ................................................................................ 38 

A. Analisa/Reviu Implementasi Program Reformasi Birokrasi .................................... 38 

B. Analisa Perluasan Implementasi Program Reformasi Birokrasi ............................ 41 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................... 49 

A. Kesimpulan .................................................................................................................................. 49 

B. Rekomendasi ............................................................................................................................... 50 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................ 51 

 

 

DAFTAR ISI 

file:///G:/FINAL%20POLICY%20PAPER%20REVIU%20RB%202017/Draf%20Policy%20Paper%20Review%20RB%202017-030418.docx%23_Toc520898405
file:///G:/FINAL%20POLICY%20PAPER%20REVIU%20RB%202017/Draf%20Policy%20Paper%20Review%20RB%202017-030418.docx%23_Toc520898414
file:///G:/FINAL%20POLICY%20PAPER%20REVIU%20RB%202017/Draf%20Policy%20Paper%20Review%20RB%202017-030418.docx%23_Toc520898421
file:///G:/FINAL%20POLICY%20PAPER%20REVIU%20RB%202017/Draf%20Policy%20Paper%20Review%20RB%202017-030418.docx%23_Toc520898425
file:///G:/FINAL%20POLICY%20PAPER%20REVIU%20RB%202017/Draf%20Policy%20Paper%20Review%20RB%202017-030418.docx%23_Toc520898429


Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | 2017 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

Salah satu mandat UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025, adalah reformasi birokrasi, sebagaimana tertuang pada 

arah pembangunan bidang aparatur negara “pembangunan aparatur negara dilakukan 

melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar 

mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Pada tahun 

yang sama, pemerintah telah menetapkan penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi 

Nasional (RBN) melalui pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi pada tiga instansi: 

Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. 

Selanjutnya, pada RPJMN 2010-2014 bidang pembangunan aparatur negara telah 

ditetapkan arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan 

fokus pada: 1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

KKN; 2) peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Kemudian pada RPJMN 2015-2019, pembangunan bidang aparatur negara dalam 

rangka pelaksanaan reformasi birokrasi fokus pada sasaran: 1) terwujudnya birokrasi 

yang bersih dan akuntabel; 2) terwujudnya birokrasi yang efektgif dan efisien; dan 3) 

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.  

Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi nasional diperkuat dengan 

diterbitkannya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani. 

Grand Design RBN tersebut, kemudian dijabarkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 

Tahun 2010 – 2014 (Permen PAN dan RB No. 20 Tahun 2010), dan Road Map Reformasi 

Birokrasi 2015-2019 (Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2015), sebagai 

acuan/pedoman pelaksanaan RB oleh setiap instansi pemerintah K/L/D. 

Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan 

bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 

Reformasi  birokrasi  diarahkan  untuk  mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, 

transparan serta ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana 

BAB I PENDAHULUAN 
 

BAB I PENDAHULUAN 
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penerapan prinsip clean government dan good governance diharapkan mampu 

memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan-perubahan dalam sistem 

pemerintahan termasuk dari aspek sumber daya manusianya. 

Performa administrasi publik sudah selayaknya ditingkatkan melalui reformasi 

birokrasi untuk menciptakan aparatur lebih profesional dan menjamin pelaksanaan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nasional dan regional. Prosesnya 

harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa birokrasi publik 

di Indonesia mampu mendukung pembangunan nasional hingga tercipta pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik dan merata. 

Secara konseptual, pelaksanaan RB sampai tahun 2014 fokus area perubahan pada 

delapan bidang: 1) organisasi; 2) tatalaksana; 3) peraturan perundang-undangan; 4) 

sumber daya manusia; 5) pengawasan; 6) akuntabilitas; 7) pelayanan publik; dan 8) 

pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Bila dilihat dari 

perkembangan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam fase awal semenjak 

ditetapkan grand design reformasi birokrasi sampai pertengahan tahun 2016, terlihat 

bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih sangat bersifat instansional dengan 

fokus output, terutama pada pemenuhan dokumen-dokumen yang bersifat legalistik 

administratif, dan kurang pada pencapaian outcome dari birokrasi itu sendiri. 

Pelaksanaan program reformasi birokrasi masih difokuskan pada pemenuhan 

target jumlah instansi pemerintah (K/L) yang mengikuti/melaksanakan program RB, 

setelah memenuhi syarat-syarat administratif yang telah ditetapkan. Tercatat sampai 

saat ini sudah sekitar 78 K/L yang telah mengikuti program reformasi birokrasi, yang 

ditandai dengan diterbitkannya Perpres tentang tunjangan kinerja reformasi birokrasi 

pada masing-masing K/L tersebut. Namun, pada sisi lain belum sepenuhnya terlihat 

pelaksanaan reformasi birokrasi secara substantif pada masing-masing instansi 

pemerintah tersebut. Begitu juga halnya dengan upaya perluasan pelaksanaan 

reformasi birokrasi sampai pada pemerintahan daerah dan unit-unit terkecil 

pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya terjangkau/dilakukan. Adapun 

beberapa pemerintah daerah yang telah melakukan reformasi perbaikan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik lebih bersifat 

parsial dikarenakan adanya figur pimpinan/kepala daerah yang kapabel, futuristik dan 

berintegritas. 

Sehubungan dengan tersebut di atas, perlu dilakukan analisa atau reviu atas 

pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 untuk mengetahui bagaimana 

efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini.  

 

B. PERMASALAHAN 

Adapun permasalahan yang dibahas dalam Policy paper ini untuk menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peta permasalahan implementasi reformasi birokrasi nasional? 
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2.    Bagaimana efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional?      

 

C. TUJUAN 

Adapun tujuan dari pelaksanaan policy paper reviu pelaksanaan kebijakan 

reformasi birokrasi nasional adalah: 

1. Mengetahui peta permasalahan dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

2. Rekomendasi kebijakan dalam penguatan dan percepatan Reformasi Birokrasi. 

 

D. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan policy paper sebagai berikut:  

1. Review kebijakan RB (grand design, roadmap, kelembagaan, dan peraturan 

pelaksana) 

2. Review terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan RB oleh K/L 

 

E. KELUARAN 

Sesuai dengan tujuan policy paper reviu pelaksanaan kebijakan reformasi 

birokrasi nasional ini, adapun keluaran yang akan dihasilkan adalah: 

1. Laporan yang memuat tentang peta permasalahan, dan efektifitas pelaksanaan 

kebijakan reformasi birokrasi nasional sampai saat ini; 

2. Rumusan alternatif rumusan alternatif kebijakan dalam penguatan dan percepatan 

reformasi birokrasi yang telah mempertimbangkan peta permasalahan dan 

efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.   

 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam mengkaji permasalahan pada policy paper ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dengan 

nara-sumber merupakan komponen utama untuk menganalisis data dan menyusun 

alternative kebijakan dan rekomendasi. 

Untuk bahan penyusunan pedoman wawancara, dilakukan studi pustaka terhadap 

bahan bacaan, textbook, peraturan perundang-undangan, dan hasil kajian sebelumnya. 

Studi pustaka ditargetkan untuk menemukan jawaban sementara dari beberapa 

pertanyaan di atas, yang selanjutnya diklarifikasi dengan nara-sumber melalui 

wawancara. 
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Terakhir, untuk memperkaya bagian pembahasan dan penyusunan rekomendasi, 

akan dilakukan beberapa kali focus group discussion dengan berbagai pejabat, praktisi 

atau pakar. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematikan penulisans policy paper ini sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan berisikan tentang konteks kebijakan pelaksanaan reformasi 

birokrasi, permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan metodology yang digunakan 

dalam penulisan policy paper ini. 

Bab II: Pelaksanaan reformasi birokrasi memaparkan tentang konsepsi kebijakan, 

strategi dan implementasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.  

Bab III: Reviu dan analisis memaparkan kajian teoritis dari sudut pandang kebijakan 

publik, dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan kebijakan reformasi. 

Bab IV: Kesimpulan dan alternatif rekomendasi menjelasakan berkaitan dengan 

alternatif rekomedasi untuk perbaikan kebijakan reformasi birokrasi dan 

strategi implementasinya ke depan.    
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A. Konsepsi Kebijakan Reformasi Birokrasi 

B.  

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureau yang berarti 

kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur. Birokrasi adalah 

tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan 

cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota 

organisasi. Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan 

keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, 

oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.  

Yang menjadi ciri birokrasi ialah adanya sebuah pembagian kerja secara hirarkis 

dan rinci yang didasarkan pada atura-aturan tertulis yang diterapkan secara 

impersonal, yang dijalankan oleh staff yang bekerja full time, seumur hidup dan 

profesional, yang sama sekali tidak turut memegang kepemilikan atas alat-alat 

pemerintahan atau pekerjaan, dan keuangan jabatannya. Mereka hidup dari gaji dan 

pendapatan yang diterimanya tidak didasarkan secara langsung atas kinerja mereka. 

Birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan itu 

ialah dengan mengkoordinasi secara sistematis. Dengan penerapan birokrasilah, negara 

bisa berkembang (Said, 2007:2). 

Dalam pemikiran Max Weber, birokrasi ditempatkan dalam kerangka proses 

rasionalisasi dunia modern. Bahkan Weber memandang birokrasi rasional sebagai 

unsur pokok dalam proses rasionalisasi ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang 

dikembangkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi sosial (Said, 2007;5). 

Birokrasi pemerintah adalah seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin 

oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri. Tugas pokok birokrasi adalah secara 

profesional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah. Kabinet 

yang terdiri dari para menteri bukanlah birokrasi. Penjelasan UUD 1945 menyebutkan 

para menteri sebagai pemimpin negara. “Terdapat dua istilah yang digunakan 

menyebut birokrasi pemerintah secara resmi, yaitu aparatur negara dan penyelenggara 

negara. Istilah aparatur negara misalnya digunakan pada jabatan menteri negara 

pendayagunaan aparatur negara. Penyelenggara negara tataran suprastruktur yaitu 

lembaga-lembaga negara yang secara enumeratif disebut dalam UUD 1945 sebagai 

kewenangan dan fungsinya, ditugasi melaksanakan tugas pokok negara” (Said, 2007:6). 

BAB II PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI 
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Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam 

menggerakkan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan 

tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam 

menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan 

kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana 

memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi 

kepentingan rakyat banyak (Sinambela, 2008:53). 

Gerald Caiden (1982) pernah juga menyatakan bahwa pekerjaan organisasi 

pemerintah itu tidak bisa dihindari oleh manusia ini. Ciri khas kegiatan organisasi atau 

birokrasi pemerintah itu menelusuf melalui relung-relung kehidupan manusia. Ciri ini 

yang membedakan antara organisasi birokrasi pemerintah dengan organisasi non 

pemerintah termasuk organisasi perusahaan. Hanya saja ciri yang khas ini sekaligus 

menunjukkan sifat monopoli yang menjadikan mau tidak mau orang harus puas dengan 

pelayanan birokrasi pemerintah. Tidak peduli apakah pelayanan cepat atau lambat, 

memuaskan atau menjengkelkan, menghargai manusia atau tidak peduli kepada 

manusia yang dilayani. Perilaku sistem birokrasi itu memang sangat memperdulikan 

sifat-sifat impersonal. 

Sejalan dengan semangat perubahan yang bergulir pada akhir dekade tahun 90- 

an, reformasi pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara digulirkan, baik 

dalam bidang politik, perekonomian, hukum, termasuk dalam tata kelola pemerintahan 

yang dikenal sebagai reformasi birokrasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada 

birokrasi karena rendahnya produktivitas, dan kualitas kinerja birokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, tingginya 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan birokrasi merupakan suatu 

keniscayaan yang harus diatasi/diperbaiki oleh pemerintah dengan mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik.    

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan 

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan 

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera 

diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, 

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang 

bersifat radikal dan revolusioner. 

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma 

dan tata kelola pemerintahan Indonesia juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan 

besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil 

dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, 
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di antaranya: mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan 

kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara 

yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program 

instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi 

tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam 

menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. 

Pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN menyangkut seluruh sendi 

birokrasi, bukan hanya PNS/birokrat, namun meliputi pembangunan struktur, sistem, 

business process, dan karakter/etika moral. Secara terencana pembangunan 

Birokrasipun dilakukan melalui sebuah proses multidimensi yang disebut Reformasi 

Birokrasi. Kebijakan pembangunan birokrasi secara komprehensif telah diambil oleh 

pemerintah yang ditandai dengan diterbitkannya Perpres No. 8 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-

2014, sebagai kelanjutan dari langkah penerapan Pilot Project Reformasi Birokrasi yang 

mulai diterapkan pada tahun 2007, dan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: 

PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 memberikan arah kebijakan 

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar menjadi 

acuan bagi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi 

birokrasi agar bejalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, 

melembaga dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan 

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, 

berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani 

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode 

etik aparatur negara, atau dengan kata lain sebagai berikut: 

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan 

publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; 

2. Menjadikan negara yang memiliki most-improve bureaucracy; 

3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; 

4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. 

5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas 

organisasi; 

6. Menjadikan birokrasi Indonesia adaptif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi 

globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. 

Terdapat beberapa area perubahan yang disasar dengan pelaksanaan reformasi 

birokrasi, yaitu sebagaimana pada gambar berikut: 
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Tahapan atas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional mengacu kepada 

periodesasi tahap pembangunan yang tercantum pada RPJPN 2005-2025, yaitu: 

1. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014) 

Reformasi birokrasi difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam 

rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta 

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

2. Sasaran lima tahun ke dua (2015-2019) 

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan upaya yang belum dicapai pada berbagai 

komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. 

3. Sasaran lima tahun ke tiga (2020-2024) 

Reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara 

terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan 

reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. 

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam dua tingkat 

pelaksanaan yang terdiri atas: 

1. Secara Nasional, pada level makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional 

yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi; sedangkan pada 

level meso menyangkut menjalankan fungsi manajerial, yakni menterjemahkan 

kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan 

reformasi birokrasi pada tingkat Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. 

http://pemerintah.net/wp-content/uploads/2014/12/area-reformasi-birokrasi.png
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2. Secara instansional, berada pada level mikro menyangkut implementasi 

kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional 

yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-

masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.  

Selanjutnya dalam pelaksanaanya reformasi birokrasi didukung dengan 

pengorganisasian yang terdiri atas: Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; 

Tim Reformasi Birokrasi Nasional; Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; Tim 

Independen; Tim Quality Assurance; dan Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

 

C. Road Map dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 

D.  

Dalam rangka mengimplementasikan grand design reformasi birokrasi 2010-

2025 lebih lanjut pada setiap tahapan lima tahunan dituangkan dalam suatu Road Map 

Reformasi Birokrasi. Road Map Refromasi Birokrasi disusun dan dilaksanakan setiap 

lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi 

di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, 

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Dengan Road Map 

tersebut kita dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi 

birokrasi  baik di tingkat nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah di 

pusat dan daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan sasaran reformasi birokrasi lima tahun ke dua pada 

2015-2019, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi  Birokrasi No. 11 Tahun 2015 telah menetapkan Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2015-2019. Road Map R tersebut disusun dengan memperhatikan 

berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN, Nawacita, masukan dari pakar, praktisi dan 

berbagai stakeholder, dan berbagai capaian perkembangan reformasi birokrasi pada 

periode 2010-2014. 

Selain memperhatikan posisi reformasi birokrasi sebagai suatu prakondisi yang 

harus ada untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pada tiga dimensi 

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, keberlanjutan 

pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi hal penting untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi 

pada tahun 2015-2019. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 

merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. 

Tujuan akhir reformasi birokrasi 2015-2019 adalah birokrasi pemerintahan yang 

sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja (performance base 

bureaucracy), yang ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip 

efektif, efisien, dan ekonomis; 

2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil); 

3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang diudukung 

dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan 

data kinerja; 

4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit 

kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara 

keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara 

keseluruhan. 

 

Guna mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tahun 2015-2019 sebagaimana 

dimaksud di atas, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pelaksanaan reformasi 

birokrasi tahun 2015-2019 adalah merupakan arah kebijakan yang tertuang pada 

RPJMN 2015-2019 yang terdapat pada agenda pembangunan: 1) membangun 

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan 2) menyempurnakan dan 

meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda membangun 

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi: 

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi: 

a) Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; 

b) Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan 

c) Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(SAKIP). 

http://pemerintah.net/wp-content/uploads/2014/12/reformasi-birokrasi-2013-2025.png
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2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan 

pembangunan, melalui strategi: 

a) Penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-

government; 

b) Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; 

c) Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta 

pengembangan sistem katalog elektronik; dan 

d) Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. 

3. Penerapan open government, melalui strategi: 

a) Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID); 

b) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; 

c) Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 

anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; 

d) Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan publik; 

e) Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat 

diakses publik; 

f) Pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearasipan nasional.  

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda menyempurnakan dan 

meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional, meliputi: 

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui: 

a) Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; 

b) Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah; 

c) Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. 

2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui: 

a) Penguatan kelembagaan dan tata kelola RBN; 

b) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; 

c) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi 

pemerintah daerah; dan 

d) Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalu strategi: 

a) Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif; 

b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, 

kompetitif dan berbasis TIK; 

c) Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; 

d) Penerapan sistem promosi terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 

didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN); 

e) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan 

f) Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. 
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4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi: 

a) Memastikan implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

secara konsisten; 

b) Mendorong inovasi pelayanan publik; 

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan  

d) Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 

2015-2019, ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:   

Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi 2015-2019 

No Indikator Satuan Baseline 
Target 

2019 

A Sasaran 1:Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 

1. Opini WTP atas LaporanKeuangan    

 a. Kementerian/Lembaga % 74 95 

 b.Provinsi % 52 85 

 c.Kabupaten  % 30 60 

 d.Kota % 41 65 

2. Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 1 3 

3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Skor 1-5 1 3 

4. Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP)     

 a.Kementerian/Lembaga % 60,24 85 

 b.Provinsi  % 30,30 75 

 c.Kabupaten/Kota  % 2,38 50 

5. 
Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan  

% 30 

(2013) 

80 

B Sasaan 2: Birokrasi yang Efektif dan Efisien 

1. Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai 

Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) 

   

 
a.Kementerian/Lembaga 

Skor 1-

100 

47 

75 

 
b.Provinsi  

Skor 1-

100 

NA 

60 

 
c.Kabupaten/Kota  

Skor 1-

100 

NA 

45 

2. 
Indeks Profesionalitas ASN 

Skor 1-

100 

76 86 

3. Indeks e-Government Nasional    

 
a.Kementerian/Lembaga 

Skor 0-4 2,66 

(2013) 

3,4 

 
b.Provinsi 

Skor 0-4 2,2 

(2012) 

 
c.Kabupaten/kota 

Skor 0-4 2,2 

(2012) 

C Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas  

1 Indeks Integritas Nasional     

 a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)  Skor 0-10 7,22 9 

 b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) Skor 0-10 6,82 8,5 

2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) % 80 95 

3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik 

(Zona Hijau)  
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No Indikator Satuan Baseline 
Target 

2019 

 a. Kementerian/Lembaga % K:64; L:15  100,  

 b. Provinsi % 50 100 

 c. Kabupaten/Kota % 5 80 

 

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan 

di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area 

tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk 

mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 

1. Mental aparatur 

Perubahan mental model/prilaku aparatur diharapkan akan mendorong 

terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang 

bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan 

yang berkualitas. 

2. Pengawasan 

Perubahan prilaku koruptif aparatur harus diarahkan melalui perubahan atau 

penguatan sistem pengawasan. 

3. Akuntabilitas 

Penguatan penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih 

berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan 

segala sumber-sumber yang dipergunakan. 

4. Kelembagaan 

Perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan 

percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. 

Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong 

terciptanya budaya/prilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan 

birokrasi yang efektif dan efisien.  

5. Tatalaksana 

Perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong 

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk 

mengubah mental aparatur. 

6. SDM Aparatur 

Sistem manajemen SDM aparatur sangat berpengaruh pada prilaku dan kinerja 

aparatur yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan. Perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu 

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu 

menghasilkan pegawai yang profesional. 
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7. Peraturan Perundang-undangan 

Kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, harmonis sering kali 

menjadi celah yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan munculnya 

prilaku korupsi, kolusi di kalangan penyelenggaran negara. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-

undangan yang lebih efektif dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat. 

8. Pelayanan Publik 

Perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar 

mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia jasa pelayanan 

serta peningkatan kualitas pelayanan. 

   

E. Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

 

Berdasarkan tujuan kajian policy paper yang telah diuraikan dalam Bab I adalah 

untuk mengetahui peta permasalahan dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

daerah yang telah berlangsung selama 6 tahun lebih, yang diawali pada tahun 2010. Dari 

hasil penilaian indeks RB yang dilakukan olleh Kementerian PAN-RB pada pada tahun 2017 

hanya sedikit daerah yang mendapat nilai “B”, ini berarti pelaksanaan RB di daerah berjalan 

lambat.  

Dari 34 yang dievaluasi, hanya Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang memperoleh nilai BB. Sementara yang meraih B ada 11 pemprov, nilai CC 

ada 14 pemprov dan nilai C sebanyak tujuh pemprov.  Penilaian dilakukan dengan 

mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi. Yakni mental aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-

undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks 

reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan. Bobot untuk 

delapan area perubahan 60 persen, sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan 

masyarakat 40 persen. Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat 

merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi 

tersebut. Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi 

(sumber: Kementerian PAN-RB, 2017). 

Melihat akhir RPJMN 2015-2019 tinggal 2 tahun lagi, Kementerian PAN-RB perlu 

melakukan strategis khusus agar sasaran indeks RB pada RPJMN 2015-2019  tersebut dapat 

tercapai. 
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Untuk mengetahui implementasi RB di daerah lebih dalam lagi, maka Direktorat 

Aparatur Negara melakukan survey ke beberapa daerah terpilih seperti di Pemda Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda Provinsi Kepulauan Riau, Pemda Provinsi Jawa Timur, 

dan Pemda Provinsi Bangka Belitung. 

a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Survey pelaksanaan road map atau implementasi RB di Pemda Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dilakukan di beberapa unit kerja, seperti Biro Organisasi, 

Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan PTSP. Dari sample unit kerja tersebut 

dan melalui wawancara mendalam dengan staf kunci diharapkan dapat mendapat 

penjelasan langsung atas pelaksanaan road map yang sesuai dengan Peraturan 

Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 

– 2019. Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi bahwa secara 

umum pelaksanaan road map RB dengan 8 area perubahan di Provinsi DIY sudah 

baik, hal ini di buktikan dengan perolehan Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi DIY 

mendapat penilaian “BB” untuk pelaksanaan RB pada tahun 2016 oleh Kementerian 

PAN-RB yang penilaiannya dilakukan pada tahun 2017. 

Dapat dijelaskan implementasi dari 8 area perubahan: 

1) Aspek kelembagaan 

• Untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemprov DIY telah 

mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 44/TIM/2016 Tentang 

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim 

tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.  

• Tugas Tim Pengarah diantaranya: memberikan arah kebijakan pelaksanaan 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); mengarahkan 

koordinasi pelaksanaan survey eksternal an survey internal; mengevaluasi 

hasil penilaian sementara yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, dan 

mengesahkan hasil akhir pelaksanaan PMPRB. 

• Tugas Tim Pelaksana diantaranya: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

penilaian; melaksanakan penilaian terhadap program-program reformasi 

birokrasi sebagai unsure komponen pengungkit dan sasaran reformasi 

birokrasi sebagai hasil; melakukan input data hasil penilaian ke dalam 
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aplikasi PMPRB online; menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk 

tingkat Pemerintah Daerah DIY; dan melaporkan hasil penilaian mandiri 

kepada Ketua Tim Pengarah.  

• Penyusunan Raperdais Kelembagaan Pemerrintah Daerah  DIY: 

Pada tahun 2014 telah dilakukan Identifikasi dan penyusunan Naskah 

Akademik dan penyusunan draft Raperdais. Tahun 2015 telah dilakukan 

Penyusunan Raperda Istimewa Nomor 3 tahun 2015 tentang kelembagaan 

Pemda DIY.  

2) Aspek akuntabilitas 

• Zona Integritas: telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas mulai dari 

Provinsi, dan diikuti Kabupaten/Kota. 

• Whistle blowing system sudah dibuat dan juga aturan terkait benturan 

kepentingan untuk mencegah korupsi.  

3) Aspek pengawasan 

• Sedang disusun Pergub tentang gratifikasi. 

• Tingkat kapabilitas APIP telah mencapai level 3. 

• Tingkat Maturitas SPIP mencapai nilai 3,39 

• Pembangunan dan Pengembangan SPIP di lingkungan Pemda, melalui proses: 

Tahap persiapan (Pemahaman/knowing), Pemetaan kondisi SPIP (diagnosis 

assessmen); Tahap pelaksanaan: Pembangunan infrastruktur, dan 

Internalisasi; Tahap pelaporan (Pelaporan secara periodik); dan 

Pengembangan berkelanjutan (laporan / monitoring dan evaluasi).  

• SPIP di Pemda DIY didasarkan pada: a) Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah; b) Pergub DIY Nomor 25 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c) Kepgub DIY Nomor 

214/KEP/2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

• Pembangunan Zona Integritas (ZI), Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  

dan Pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui 

tahapan:  
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- Penandatanganan Piagam Penanganan Pembangunan ZI, Pembentukan 

Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pmbangun Integritas (UpbI) dan Tim 

Penilai Internal, Sosialisasi ZI, WBK dan WBBM.  

- Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemda DIY; Penilaian, 

Pengajuan Reviu dan Penetapan SKPD yang teridentifikasi berpotensi 

berpredikat WBK; Pengusulan SKPD yang telah berpredikat WBK menjadi 

berpredikat WBBM melalui proses penilaian oleh UPI.  

• Sudah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas oleh Gubernur DIY. 

• Inspektorat sudah melaksanakan sosialisasi Zona Integritas kepada semua 

SKPD. 

• Sudah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh semua pegawai. 

• Untuk WBK sedang dalam proses pengusulan setelah dilaksanakan penilain 

mandiri (self assessment) yang menunjuk 3 (tiga) unit kerja, yaitu Gerai 

Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 

(BKPM) DIY, Panti Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial DIY serta Balai Pengujian, 

Informasi Pemukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY.  

4) Aspek Tatalaksana 

• Setiap unit kerja sudah membuat SOP sehingga bilamana ada pergantian 

pejabat system tetap berjalan sebagaimana diatur dalam SOP. 

• Pendampingan Penyusunan SOP Internal Dinas Daerah: 

Sudah dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai kelembagaan Perda  6  Tahun 

2008, dengan Kelembagaan sesuai Perda 3 tahun 2015 akan disusun SOP 

Dinas Daerah pada tahun 2016. 

• Pendampingan Penyusunan SOP Internal UPTD: 

Telah dilaksanakan tahun 2013 untuk pendampingan penyusunan SOP 

internal UPTD selain sekolah, dan pada tahun 2014 untuk pendampingan 

penyusunan SOP internal UPTD sekolah. 
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• Monev Penerapan SOP internal: 

Telah dilakukan penyempurnaan SOP internal Biro dan Sekretariat Dewan di 

tahun 2014. 

• Monev Penerapan SOP eksternal: 

Telah dilakukan penyempurnaan SOP eksternal Pergub 49 tahun 2011 

tentang SOP Penanggulangan Bencana dengan Pergub Perubahan Nomor 119 

Tahun 2014. 

• Pengaturan Tata Naskah Dinas Elektronik: 

Telah dilaksanakan tahun 2015, keluaran dari kegiatan berupa  Peraturan 

Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.  

5) Aspek SDM aparatur 

• Sudah disusun klasifikasi jabatan, terdapat 473 jabatan 

• Telah disusun SKP untuk tiap pegawai, dan tiap 3 bulan SKP tersebut 

dikontrol oleh Kepala SKPD. 

• Penyusunan uraian tugas jabatan: 

Penyusunan uraian tugas jabatan dilaksanakan pada tahun 2015 sekaligus 

mengikuti kelembagaan yang baru berdasarkan Perdais No. 3 Tahun 2015 

dengan nomenklatur jabatan sesuai dengan e-formasi. 

• Pelaksanaan Seleksi berbasis IT bekerjasama dengan PTN: 

Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan 

Gubernur No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

• Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM aparatur telah dilakukan diklat 

manajemen talent pool; dan khusus untuk SDM di bidang pengawasan, para 

auditor diikutsertakan dalam program diklat gelar (S1 dan S2 Akuntansi 

Terapan), dan diklat non gelar (diklat teknis).  
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6) Aspek mental (mindset dan culturset) 

• Penyusunan Grand Design dan Road Map Implementasi Budaya 

Pemerintahan Satriya  

• Internalisasi dan fasilitasi implementasi Budaya Pemerintahan Satriya  

• Monitoring dan penilaian Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya  

• Penyusunan Grand Design dan Road Map Implementasi 4 pilar kehidupan 

berbangsa dan bernegara  

• Internalisasi dan fasilitasi implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara  

• Monitoring dan penilaian Implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

7) Aspek peraturan perundang-undangan 

• Pemprov DIY telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 44/TIM/2016 

Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi.  

• Untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 44/TIM/2016 Tentang 

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

sebagaimana tersebut di atas, telah dikeluarkan Keputusan Inspektorat 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 28/KPTS/2016 Tentang Tim Pelaksana 

Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

• Penyusunan Produk Hukum Berbasis Keistime-waan Daerah Istimewa 

Yogyakarta: 

Telah dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu ditetapkannya Peraturan 

Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.  

8) Aspek pelayanan publik 

• Permasalahan yang muncul dari aspek pelayanan public yaitu pelayanan 

publik yang semakin memberdayakan masyarakat   belum  dilaksanakan 

secara optimal;peningkatan  daya saing daerah belum sepenuhnya terwujud.  

• Adapun program dan capaian yang telah dihasilkan diantaranya: 

- Fasilitasi penerapan standar manajemen mutu ISO, dengan capaian: 
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Kesiapan unit pelayanan untuk menerapkan ISO; diperolehnya ISO oleh  

Unit Pelayanan yaitu : 

Tahun 2013 : didapat 22 unit layanan yang sudah ber ISO  

Tahun 2014 : didapat 5 unit layanan yang sudah ber ISO  

- Finalisasi Penyusunan Perda Pelayanan Publik, dengan capaian: 

Telah ditetapkannya PERDA no. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik  

- Monitoring dan Penilaian Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik 

(IKM), dengan capaian: 

Tahun 2013 - 2015 : 

- Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2013 - 

2015 untuk semua instansi pemberi layanan yaitu 63 Unit Pelayanan 

Publik dan RS Grhasia dengan rata-rata kategori nilai B (Baik). 

- Hasil dari Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaporkan 

kepada Menteri PAN dan RB setiap tahunnya. 

- Laporan hasil IKM dibagikan kepada unit layanan yang di survey 

dalam kegiatan ekspose IKM. 

• Tiap Kabupaten/Kota juga telah mengembangkan peraturan tentang 

pelayanan publik. 

• Telah disusun Pergub Inovasi Pelayanan Publik. Dalam Pergub tersebut setiap 

unit pelayanan public diwajibkan melakukan minimal 1 inovasi pelayanan 

public.  

Kesimpulan: 

Secara umum pelaksanaan road map RB dengan 8 area perubahan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah baik, hal ini di buktikan dengan penilaian ”BB” untuk 

pelaksanaan RB pada tahun 2016  oleh Kementerian PAN-RB yang penilaiannya 

dilakukan pada tahun 2017.  Dari 34 yang dievaluasi, hanya Pemprov Jawa Tengah 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperoleh nilai BB. 
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b. Provinsi Kepulaun Riau 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 Provinsi Kepulauan Riau 

terbentuk merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota 

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Secara keseluruhan Wilayah 

Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 

Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum 

bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 

95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. 

Survey pelaksanaan road map atau implementasi RB di Pemda Provinsi Kepulauan 

Riau dilakukan di beberapa unit kerja, seperti Biro Organisasi, Badan Kepegawaian 

Daerah, Inspektorat, dan PTSP. Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Biro 

Organisasi bahwa secara umum pelaksanaan road map RB dengan 8 area perubahan 

di Provinsi Kepri sudah baik, hal ini di buktikan dengan penilaian ”B” untuk 

pelaksanaan RB pada tahun 2016  oleh Kementerian PAN-RB yang penilaiannya 

dilakukan pada tahun 2017. 

Implementasi dari 8 area perubahan: 

1) Aspek kelembagaan 

• Pembentukan lembaga PTSP, telah berhasil memindahkan beberapa usulan 

strategic perizinan bernaung di satu instansi. 

• Penataan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Kepulauan Riau 

• Telah dilakukan evaluasi yang mengnalisis kemungkinan duplikasi fungsi. 

2) Aspek akuntabilitas 

• Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai B. 

• Telah ditetapkan peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Provinsi Kepulauan Riau. 

• Telah diterapkan monitoring capaian kinerja melalui system e-sakip. 

3) Aspek pengawasan 

• Opini BPK tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

mencapai WTP 5 (lima) tahun berturut-turut. 



Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | 2017 22 

 
 

4) Aspek tatalaksana 

• Sudah tersusun SOP administrasi dan SOP Teknis 

• Tersusun peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas 

• Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi. 

• Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi public. 

• Sudah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi public. 

5) Aspek SDM aparatur 

• Dalam perencanaan kebutuhan pegawai pemerintah daerah telah memiliki 

analisa jabatan dan analisa beban kerja. 

• Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN 

melalui system CAT. 

• Telah dilaksanakan assessment bagi pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

• Telah dilakukan seleksi terbuka dalam pemilihan jabatan pimpinan tinggi. 

6) Aspek mental (mindset dan culturset) 

• Ditetapkan nilai-nilai budaya kerja Provinsi Kepulauan Riau dengan motto: 

SIGAP 

7) Aspek peraturan perundang-undangan 

• Telah dilakukan identifikasi, pemetaan dan revisi terhadap perundang-

undangan yang tidak harmonis. 

• Adanya system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademik dan paraf 

koordinasi. 

8) Aspek pelayanan publik 

• Telah ditetapkan produk hokum penyelenggaraan pelayanan public yaitu 

peraturan daerah tentang Pelayanan Publik. 

• Telah dibentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu. 

• Proses akreditasi Rumah Sakit Provinsi. 
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Kesimpulan: 

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Reformasi Birokrasi 

sejak periode 2012 – 2015. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dilanjutkan 

dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2497 

Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. 

2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan 

keputusan Gubernur sebagaimana tersebut diatas, maka dikeluarkan:  

a. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Tim 

Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021. 

b. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609/KPTS-1.8/III/2017  

Tentang Kelompok Kerja, Tim Pakar dan Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi 

Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021. 

c. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor  51 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Secara umum pelaksanaan road map RB dengan 8 area perubahan di Provinsi 

Kepri sudah baik, hal ini di buktikan dengan penilaian ”B” untuk pelaksanaan RB 

pada tahun 2016  oleh Kementerian PAN-RB yang penilaiannya dilakukan pada 

tahun 2017. 

 

c. Provinsi Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang dibentuk berdasarkan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 47.799,75 km2 dan 

habis terbadi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Dari aspek kependudukan, jumlah 

penduduk mancapai 39,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 

sebesar 0,59 persen (BPS Jawa Timur Dalam Angka, 2017). Dengan jumlah penduduk 

tersebut maka Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk 

terbesar ke-dua di Indonesia. 
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Survey pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

dilakukan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. 

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 

menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, pada tahun 2015 

nilai indeks RB sebesar 61,28 dengan predikat (B) sementara pada tahun 2016 nilai 

indeks RB mencapai 69,54 dengan predikat (B). Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

memiliki komitmen besar dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang 

disampaikan Kementerian PAN RB, hal tersebut merupakan salah satu kunci 

peningkatan nilai indeks RB. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

mendorong pelaksanaan RB salah satunya ditandai dengan dijadikannya Indeks RB 

sebagai Indikator Kinerja Utama pembangunan. Adapun implementasi reformasi 

birokrasi berdasarkan 8 area perubahan sebagai berikut: 

1) Aspek kelembagaan 

• Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu 

pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

• Dalam hal percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan 

pemerintah Provinsi Jawa Timur, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui 

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/23/KPTS/013/2015 tentang Tim 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dapat membentuk Kelompok Kerja yang dibentuk untuk 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Keanggotaan Kelompok Kerja dapat disi dari unsur masyarakat sipil dan 

akademisi. Adapun struktur organisasi Tim Reformasi Birokrais Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.  
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Sumber: Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015-2019 

• Fokus perubahan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui: (1) Program 

Penataan dan Peningkatan Kepasitas Kelembagaan; (2) Program 

Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur; (3) Program Penyusunan 

Standar Komposisi Aparatur; dan (4) Program Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pemerintah Daerah. 

• Permasalahan dalam area perubahan kelembagaan yaitu: (1) Cakupan 

pendampingan Tim RB Jawa Timur masih terbatas dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur (OPD) dan belum dapat memberikan bimbingan secara 

optimal kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut disebabkan belum 

tersedianya dukungan alokasi anggaran untuk melakukan pendampingan 

bagi pemerintah kabupaten/kota; dan (2) Tim asistensi RB Provinsi Jawa 

Timur masih terdiri dari unsur pemerintah, yang tugas dan fungsinya telah 
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melekat dengan ruang lingkup RB. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep 

Tim asistensi RB awal antara Bappenas dengan KemenPAN RB, dimana 

terdapat unsur non pemerintahan (ekspertis, akademisi, NGO) dalam Tim 

asistensi RB sebagai upaya untuk percepatan implementasi RB sampai 

dengan Kabupaten/Kota. 

2) Aspek akuntabilitas 

• Fokus perubahan Reformasi Birokrasi untuk aspek akuntabilitas, 

dilaksanakan melalui: (1) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik; (2) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan; dan (3) 

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan 

Pemerintahan. 

• Penerapan e-New Budgeting, e new budgeting memastikan integrasi sistem 

layanan elektronik yang sudah diterapkan sebelumnya, yaitu e-planning, e-

musrembang dan e-sikda. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen 

Pemprov untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efesien dan 

transparan. 

• Penerapan e-SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini 

untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) serta memberikan kemudahan dalam pemantauan, 

pelaporan dan evaluasi atas kinerja seluruh OPD. 

• Penerapan SAKIP di Provinsi Jawa Timur didukung dengan beberapa 

peraturan Gubernur yang meliputi: (1) Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinrja di Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 

dalam menyusun Indikator Kinerja Individu dan Perjanjian Kinerja sampai 

dengan staf (jabatan pelaksana); dan (2) Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 

2016 tentang Penyusunan Laporan Kinejra Pejabat Administrator, Pejabat 

Pengawasan dan Pejabat Pelaksana dilingkungan Pemrintah Provinsi Jawa 

Timur, hal ini untuk mengatur pendampingan penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Perangkat Daerah dari Pejabat yang 

tertinggi (Eselon II sampai dengan  Jabatan Pelaksana/Staf) secara intensif. 
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• Pemprov Jawa Timur secara rutin melakukan pendampingan SAKIP kepada 

pemerintah kabupaten/kota. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur terus 

mengalami peningkatan disetiap tahunnya, pada tahun 2014 mendapatkan 

nilai 75,20 (Predikat A), tahun 2015 mendapatkan nilai 80,04 (Predikat A), 

dan tahun 2016 mendapatkan nilai 81,14 (Predikat A).  

• Dalam konteks akuntabilitas pemeriksaan keuangan yang yaitu Opini BPK 

menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mendapatkan Opini Wajar Dengan Perkecualian (WDP), sedangkan 

pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Perkecualian 

(WTP). 

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pendampingan melalui klinik 

sistem keuangan desa. Kegiatan tersebut merupakan pilot project yang 

dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.  

3) Aspek pengawasan 

• Fokus perubahan RB pada aspek pengawasan, dilaksanakan melalui: (1) 

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; (2) Program Pencegahan Korupsi; (3) 

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan; (4) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan; 

(5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

dan (6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak. 

• Salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan melalui implementasi 

Wistle Blowing System (WBS) sebagai kanal bagi stakeholder dalam 

melakukan pengawasan. Pelaksanaan WBS dikoordinasikan oleh Inspektorat 

Jawa Timur bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Timur dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Melalui 

WBS permasalahan organisasi sebisa mungkin dapat diidentifikasi dan 

diselesaikan diinternal. Jika ditingkat internal OPD belum dapat 

menyelesaikan, permasalahan tersebut dapat dibahas bersama dengan 

Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat memberikan perlindungan kepada 

saksi maupun pengadu.  
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• Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Sistem 

Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP). Adapun upaya 

pengendalian internal ditekankan pada identifikasi risiko oleh seluruh OPD. 

Hal tersebut merupakan hasil evaluasi maturitas SPIP. Tahun 2016 SPIP 

Provinsi Jawa Timur masuk pada maturitas level 3, sedangkan Maturitas APIP 

nya masih level 2. 

• Inspektorat melakukan penelitian terhadap penyusunan perencanaan dan 

penganggaran. Selan itu Inspektorat juga melakukan penelitian DPA dan reviu 

RKA. Fokus area penelitian maupun riviu meliputi keselahan penganggaran, 

kesalahan kode rekening, dan kesesuain target kinerja dengan penganggaran. 

• Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan adalah lemahnya dukungan 

anggaran dan minimnya jumlah auditor dimana jumlah auditor saat ini 

sebanyak 50 orang, namun idealnya sebanyak 100 orang (hasil assessment 

BPKP). 

4) Aspek tatalaksana 

• Fokus perubahan RB pada aspek ketatalaksanaan, dilaksanakan melalui: (1) 

Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (2) 

Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi 

dan Telekomunikasi (TIK); (3) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan 

Pembangunan; (4) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; dan 

(5) Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. 

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewajibkan penyusunan SOP administrasi 

pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. 

Selain itu telah disusun SOP teknis sesuai bidang dan tusi masing-masing OPD. 

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan sistem informasi 

untuk memudahkan dan menyederhanakan tatalaksana pemerintahan. 

5) Aspek SDM aparatur 

• Fokus perubahan RB pada aspek SDM aparatur, dilaksanakan melalui: (1) 

Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur; (2) Program 

Pengembangan Data Informasi; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur; dan (4) Program Pencegahan Korupsi. 
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• Pemerntah Provinsi Jawa Timur menguatkan menajamen ASN melalui: (1) 

assessment tarhadap pejabat structural secara berkala dana melakukan 

pemetaan melalui analisis beban kerja dan analisis jabatan; (2) melakukan 

pemetaan kompetensi; dan (3) melakukan evaluasi setelah 2 tahun. Selain itu, 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan mekanisme seleksi terbuka 

bagi JPT serta melakukan standarisasi ISO : 9001 dalam menejemen 

kepegawaian. 

• Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Aparatur, Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur melalui BKD menerapkan beberapa kebijakan yang meliputi: (1) 

penyusunan rancangan pengembangan kompetensi; (2) pelaksanaan diklat: 

dan (3) pemenuhan minimum training rate (20 jam) dalam satu tahun melalui 

workshop dan seminar. 

• Pemanfaatan TIK dalam manajemen kepegawaian yang meliputi: (1) 

penggunaan CAT System dalam proses rekrutmen pegawai; (2) sistem 

informasi kepegawaian yang memberikan fasilitas e-mutasi, e-pensiun, e-

master Jatim untuk memberikan kemudahan dalam melakukan update data 

kepegawaian secara online berbasis aplikasi. 

• Adapun permasalahan dalam manajemen kepegawaian antara lain: (1) 

meningkatnya jumlah pegawai provinsi yang merupakan dampak UU 

23/2014 yaitu penambahan guru SMA yang merupakan kewenangan 

pemerintah provinsi hal tersebut belum diimbangi dengan dukungan 

anggaran; (2) permasalahan intervensi politik dalam manajemen 

kepegawaian; dan (3) kendala teknis (pita lebar) dan jaringan dalam 

implementasi e-manajemen kepegawaian 

6) Aspek mental (mindset dan culturset) 

• Fokus perubahan RB pada aspek mental (mindset dan culturset), 

dilaksanakan melalui Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik. 

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan Zona Integritas 

dalam aspek kepegawaian melalui penataan ruang, penguatan layanan diklat, 

dan fasilitasi pension atas permintaan sendiri. 
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• Peningkatan disiplin pegawai melalui beberapa upaya antara lain: (1) 

melakukan asistensi kepada pegawai yang melanggar disiplin; (2) melakukan 

sidak secara berkala; dan (3) melakukan pemotongan gaji bagi pegawai yang 

terlambat. 

• Penerapan kebijakan pengembangan budaya kerja organisasi melalui 

sebagaimana diatur dalam Pergub Provinsi Jawa Timur No. 75 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur. 

7) Aspek peraturan perundang-undangan 

• Fokus perubahan RB pada aspek peraturan perundang-undangan, 

dilaksanakan melalui: (1) Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran 

Hukum; (2) Program Pembentukan Produk Hukum; (3) Program 

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjada Ketertiban dan Keamanan; dan (4) 

Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum. 

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui OPD terkait melakukan upaya 

harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dengan daerah. 

• Optimalisasi publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH Provinsi 

Jawa Timur. 

8) Aspek pelayanan publik 

• Fokus perubahan RB pada aspek pelayanan publik, dilaksanakan melalui: (1) 

Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi 

dan Telekomunikasi (TIK); (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan 

Barang/Kasa; (4) Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; 

(5) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi; dan (6) Program 

Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi. 

• Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan layanan perizinan, dimulai dari 

pendaftaran, hingga online tracking untuk mengetahui perkembangan proses 

perizinan. Hal ini untuk memudahkan pengguna layanan dan meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi tatalaksana pelayanan publik. 

• Penguatan kewenangan PTSP melalui Peraturan Gubernur No. 137 Tahun 

2016; Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2017; dan Peraturan Gubernur No. 
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72 Tahun 2017. Gubernur menarik wewenang dari 19 OPD Provinsi dan 

selanjutnya melimpahkan kepada Kapala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 

Sampai dengan saat ini terdapat 280 pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP (UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur. 

• Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu secara utuh, dimana seluruh 

proses perizinan dari tahap pendaftaran hingga penerbitan izin dilakukan di 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Dalam hal ini P2T telah 

berkoordinasi dengan OPD teknis terkain untuk mendelegasikan perwakilan 

OPD teknis yang bertugas di P2T. Untuk meningkatkan koordinasi dan 

kecepatan penyelesaian layanan perizinan dibentuk Tim Unit Reaksi Cepat 

antara P2T dengan OPD teknis terkait. 

• Secara berkala melakukan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 

dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik.  

• Secara berkala melakukan pemutakhiran SOP dan SPP dengan melibatkan 

stakeholder terkait. Melakukan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 

9001:2015 

• Menerapkan zona integritas pelayanan dengan didampingi oleh KPK. 

• Menerapkan instrument insentif bagi ASN yang berkinerja tinggi. 

• Pemerintah Provinsi melakukan pengukuran kinerja layanan dengan 

menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di seluruh OPD yang 

menyelenggarakan pelayanan publik yang dikembangkan berdasarkan 

KEP/25/M.PAN/2004. Adapun hasil pengukuran IKM menunjukan bahwa 

kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan, tahun 2014 nilai IKM 

sebesar 79, tahun 2018 meningkat menjadi 80, sedangkan di tahun 2016 

meningkat menjadi 81. 

 

d. Provinsi Bangka Belitung 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh 

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya 
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merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung mempunyai luas wilayah lebih kurang 16.424,14 Km2, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 1.430.865 jiwa. Secara administratif terbagi atas tujuh daerah 

tingkat dua, yaitu: Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, 

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, 

dan Kota Pangkal Pinang. 

Survey pelaksanaan road map atau implementasi RB di Pemda Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dilakukan di beberapa unit kerja, seperti Biro Organisasi, Badan 

Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan PTSP. Berdasar penilaian atas capaian indeks 

reformasi birokrasi pada tahun 2016, provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih 

mendapat predikat CC, hasil tersebut sebenarnya sudah meningkat dari nilai yang 

didapat pada tahun 2015 yaitu C. Harapannya dengan penilaian tahun 2017 yang saat 

ini sedang dilakukan akan ada peningkatan dari sebelumnya.  

Implementasi dari 8 area perubahan: 

1) Aspek kelembagaan 

• Penataan struktur organisasi pada lingkup pemerintah provinsi Babel 

mengacu kepada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum 

sepenuhnya selesai, sudah dilakukan assessment dan analisis jabatan (Anjab). 

Draf Pergub sudah disiapkan, saat ini sudah berada di meja Gubernur, namun 

belum disahkan. 

• Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah 

provinsi Bangka Belitung, pada tahun 2017 telah dibentuk Tim Kelompok 

Kerja Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Keputusan Gubernur No. 

188.44/VII/2017.  

Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan koordinasi kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b. Membentuk Tim Kerja dan membuat rencana, target serta sasaran yang 

akan dicapai 

c. Memfasilitasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi 

Kepualauan Bangka Belitung untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 
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d. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.  

• Sudah disusun Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 2016-2020 dengan Peraturan Gubernur. 

• Terdapat beberapa permasalahan kelembagaan antara lain terkait dengan 

penyerahan/penarikan urusan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

pemerintah provinsi, belum diimbangi dengan kesiapan kelembagaan pada 

tingkat pemerintah provinsi Kepualauan Bangka Belitung. 

2) Aspek akuntabilitas 

• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 

61,83 dengan prediket B, dibandingkan tahun 2016 dengan nilai 58,55 atau C. 

Kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh: telah mulai tersistemnya 

evaluasi SAKIP dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada pelaporan kinerja 

masing-masing organisasi perangkat daerah. 

• Capaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tahun anggaran 2016 yang dinilai pada tahun 2017 adalah 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini masih sama dengan opini BPK 

atas laporan keuangan daerah tahun 2015. Pemerintah provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung menargetkan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2017 

sudah bisa mendapat opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

• Sudah diterapkan penggunanaan sistem information technology (IT) dalam 

proses perencanaan dan penganggaran pada lingkup pemerintah provinsi 

Kepualauan Bangka Belitung dengan penggunaan e-planning dan e-budgeting 

melalui asistensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan 

penerapan e-planning dan e-budgetting diharapkan dapa meminimalisir 

penyalahgunaan keuangan/anggaran dari semenjak proses perencanaan 

awal. Hal ini juga sangat baik untuk membentengi pemerintah dari intervensi 

yang tidak baik dari pihak dewan perwakilan daerah atas pengalokasian 

anggaran daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan proses perecanaan 

dan penganggaran yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

program/kegiatan. 
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• Ketidakpastian aturan hukum/terjadinya dualisme pengaturan dari 

pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan 

berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja pada level pemerintah 

daerah. 

3) Aspek pengawasan 

• Berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan pengawasan, posisi 

implementasi di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sudah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan. Saat ini tingkat maturitas 

APIP sudah mencapai Level 3, sesuai dengan target RPJMN nasional. 

Sedangkan berkaitan dengan tingkat maturitas implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih berada pada Level 1, 

dipengaruhi antara lain oleh kondisi akuntabilitas laporan keuangannya 

belum mencapai WTP, dan pengumpulan dokumennya yang masih 

mengalami kendala. 

• Telah dibentuk tim di lingkungan pmerintah provinsi dalam rangka 

penerapan SPIP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di 

provinsi. 

• Belum semua OPD memahami dengan baik berkaitan dengan implementasi 

sistem pengendalian intern pemerintah, masih diperlukan sosialisasi dan 

internalisasi yang lebih baik lagi. 

• Pada tahun 2015 sudah dibentuk Tim Penanganan Gratifikasi berdasarkan 

Peraturan Gubernur, namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih 

mengalami kendala karena kurang dukungan pendanaan untuk kerja tim. 

• Belum diterapkannya Zona Integritas. Saat ini WBI sedang disusun oleh 

Bappeda dan Biro Organisasi. Kendala yang dihadapi masih berkaitan dengan 

kondisi akuntabilitas keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung masih belum WTP. Harapannya akan dilakukan pilot project 

penerapan ZI pada beberapa OPD antara lain pada: PTSP, RSU, RSJ, Samsat. 

• Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pengendalian intern dan 

pengawasan pelaksanaan kinerja pembangunan adalah antara lain: a) mutasi 

personel terlalu cepat dan cenderung karena alasan politis, sehingga sumber 
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daya yang kompeten untuk menangani suatu pekerjaan sulit di dapat; b) 

campur tangan politik/eksternal terkait mutasi dan promosi aparatur daerah, 

terutama pada level pengambil keputusan (esl II) sangat mempengaruhi 

kinerja organisasi; c) Peran politisi di DPRD sangat dominan dalam 

mempengaruhi perencanaan dan kinerja birokrasi pemerintah; d) masih 

membutuhkan tambahan dukungan SDM di inspektorat dalam mengawal 

implementasi SPIP baik dari sisi kuantitas maupun kualitas/kapasitas; e) 

beberapa rekomendasi hasil audit/pemeriksaan ada yang hilang.  

• Berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparat pengawasan dukungan 

pendanaan provinsi sudah cukup baik dengan dana yang cukup besar  yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan diklat 50 jam/tahun/pegawai. Pegawai 

diberikan kebebasan untuk memilih diklat.  

4) Aspek tatalaksana 

• Sebagian besar SOP terkait penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 

pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah disusun, 

terdapat 373 SOP sesuai dengan Pergub No. 71 Tahun 2017.  Saat ini akan 

dilakukan beberapa revisi menyesuaikan dengan perkembangan regulasi 

terbaru. 

• Pengembangan beberapa sistem informasi pengelolaan pemerintahan antara 

lain: a) Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), b) Sistem Informasi 

Perencanaan dan Penganggaran; c) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIPKD); dll; 

• Penggunaan LPSE dan ULP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di 

lingkungan pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

• Telah disusunnya Perda dan Pergub tentang pengelolaan barang milik daerah  

5) Aspek SDM aparatur 

• Komposisi SDM aparatur pada seluruh jabatan di setiap OPD provinsi sudah 

terisi, yang belum hanya pada beberapa UPT yang membutuhkan assessment 

terlebih dahulu seperti di Rumah Sakit Daerah, dll. 

• Jumlah pegawai provinsi saat ini adalah sebanyak 5.396 orang termasuk guru 

SMA/SMK sebanyak 2.062 orang dan pegawai bukan guru sebanyak 3.334 
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orang. Masih terdapat kekurangan pegawai sekitar 1.050 orang, antara lain 

pada UPT untuk posisi TU sekolah banyak yang masih belum terisi. 

• Secara umum capaian kinerja bidang SDM masih sangat kecil/rendah, hal ini 

dipengaruhi masih rendahnya kompetensi ASN yang ada. saat ini sedang 

disusun Renstra/Roadmap pengembangan ASN yang akan memuat tentang 

kinerja individu, dispilin, kompetensi, dan seleksi JPT. 

• Standar kompetensi, pola karir belum disusun, penerapan absensi berbasis 

finger print baru akan diberlakukan pada tahun 2018, alih fungsi dan 

pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu belum optimal, JFT menjadi tidak 

menarik bagi pegawai ASN, banyak yang mengundurkan diri karena 

terkendala sistem dan prosedur penilaian yang sulit dan tidak objektif. 

• Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan manajemen ASN 

masih banyak. Salah satunya hasil seleksi terbuka JPT tidak dipakai oleh 

Gubernur. 

• Tidak ada kepastian bagi ASN dalam melaksanakan jabatan, karena waktu 

promosi dan rotasi tidak jelas dan dipengaruhi oleh hal-hal bersifat politis. 

Hampir setiap 6 bulan bahkan kurang terjadi rotasi jabatan yang tidak 

didasarkan pada hasil assessment sesuai kebutuhan.  

6) Aspek mental (mindset dan culturset) 

• Belum ada program yang secara khusus terstruktur sesuai dengan 

manajemen yang umum untuk perubahan mindset dan culturset. 

• Gubernur belum memperhatikan manajemen yang tepat dalam pengelolaan 

perubahan mental aparatur. Pendekatan lebih kepada pendekatan 

keagamaan yang dilaksanakan diluar jam kerja, belum bisa dipastikan 

dampaknya pada perubahan kinerja secara terstruktur. 

7) Aspek peraturan perundang-undangan 

• Masih terjadinya tumpang tindih dan dualisme pengaturan dari pemerintah 

pusat berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah masih menjadi 

kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/aparatur di daerah. 
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8) Aspek pelayanan public 

• Penyelenggaran pelayanan administrasi dan perizinan sudah dilakukan 

secara terpada pada PTSP. Dan sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001. 

• Terdapat 108 izin yang sudah ditangani oleh PTSP (100%) dari kewenangan 

provinsi. Dalam 1 tahun terdapat 900 sd 1000 an izin yang dikeluarkan oleh 

PTSP provinsi. 

• Rata lama waktu perizinan oleh PTSP adalah 3 hari. Walaupun dalam SOPnya 

pelayanan butuh waktu 12 hari. Untuk beberapa pelayanan tertentu yang 

masih membutuhkan kajian/analisa teknis pada SKPD. 

• Untuk mendekatkan pelayanan, dalam waktu dekat akan dibentuk UPT PTSP 

di pulau Belitung. saat ini sedang dilakukan assessment jabatan tersebut. 

• Perkembangan skor Indeks Kepuasan Masyrakat atas pelayanan PTSP 

provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 2014: nilainya 

79; 2015: nilainya 81; dan pada 2016: nilainya 83. 

• Masih dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk 

memperkuat kapasitas PTSP. Perlu sarana dan prasarana gedung yang 

memadai dan representatif yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat; peningakatan sarana dan prasarana pelayanan dan penambahan 

personel SDM pelayanan dengan peningkatan kompetensinya. 

• Penyusunan SOP pelayanan sudah dilakukan dengan melibat berbagai 

stakeholder, seperti pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan media. FKP sudah 

dilakukan semenjak tahun 2015 dan 2016.  

• Perlu penguatan jabatan fungsional untuk PTSP. seperti analis perizinan dan 

verifikasi perizinan. 

  



Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | 2017 38 

 
 

 

 

 

 

 

A. Analisa/Reviu Implementasi Program Reformasi Birokrasi 

 

Program reformasi birokrasi nasional selalu menjadi prioritas nasional pemerintah 

setiap tahunnya, pada RPJMN 2015-2019 yang kemudian dijabarkan pada RKP tiap 

tahunnya selalu dituangkan langkah dan strategi kebijakan yang perlu diambil guna 

mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan 

reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi melalui: 1) penataan regulasi 

dan kebijakan di bidang aparatur negara; 2) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan 3) penyempurnaan sistem evaluasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi diukur melalui survey penilaian 

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), yang kemudian dituangkan dalam satu 

indeks reformasi birokrasi. Melihat perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 

sepuluh tahun terakhir cenderung masih berputar pada instansi pemerintah pusat, yaitu 

pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Reformasi pada tingkat K/L tersebut sebagian 

besar masih bersifat teknis administratif dengan menitik beratkan kepada penyediaan 

kelengkapan-kelengkapan administratif agar suatu K/L bisa ikut melaksanakan program 

reformasi birokrasi nasional, yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan presiden 

(Perpres) terkait tunjangan kinerja reformasi birokrasi pada tiap-tiap K/L. 

Secara umum capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional dapat 

dilihat dari capaian indikator-indikator sebagai berikut: 

Sasaran Indikator 
2014 

Baseline 

2015 2016 2017 
Target 

2019 
Target Realisasi Target Realisasi Target 

Birokrasi 

yang 

bersih 

dan 

akuntabel 

Opini WTP atas Laporan Keuangan (persentase) 

a. Kementerian/ 

Lembaga 

74 78 70,9 82 65 87 95 

b. Provinsi 52 57 76 64 85 75 85 

c. Kabupaten 30 36 44 42 55 60 60 

d. Kota 41 46 62 51 66 65 65 

Persentase Instansi pemerintah yang akuntabel (skor B SAKIP) 

BAB III REVIU DAN 
ANALISA KEBIJAKAN 
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a. Kementerian/ 

Lembaga 

60,24 65 76,62 70 81,71 75 85 

b. Provinsi 30,30 39 50 48 64,71 57 75 

c. Kabupaten/Kota 2,38 11,5 8,60 21 33,85 30,5 50 

Birokrasi 

yang 

efektif 

efisien 

Persentase IP yang memiliki nilai Indeks RB Baik (B ke atas) 

a. Kementerian/ 

Lembaga 

47 53 86,84 59 91,36 61 75 

b. Provinsi NA 20 8,82 30 38,23 40 60 

c. Kabupaten/Kota NA 5 1 15 4,2 25 45 

Birokrasi 

yang 

melayani 

Skor Integritas Pelayanan Publik 

a. Pusat 7,22 NA* NA NA NA NA NA 

b. Daerah 6,82 NA NA NA NA NA NA 

Persentase tingkat kepatuhan K/L/Pemda dalam pelaksanaan UU No.25 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan Publik (zona hijau) 

a. Kementerian 64 85 17 38 32,35 58 100 

b. Lembaga 15 50 10 32,5 35,71 55 100 

c. Provinsi 50 100 9 31,75 38,23 54,5 100 

d. Kabupaten/ Kota 5 20 1 17,75 6,10 30,5 60 

Keterangan: *) KPK sudah tidak melanjutkan survey pengukuran skor integritas pelayanan publik semenjak tahun 2015 

Realisasi capaian pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi yang dapat dilihat 

adalah capaian sampai dengan tahun 2016 yang lalu. Secara umum dapat dikatakan 

sebagian target sasaran pelaksanaan program reformasi birokrasi dapat tercapai, atau 

sudah sejalan dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2016. Namun, demikian, masih terdapat beberapa target yang masih memerlukan 

upaya dan perhatian yang lebih serius untuk dilaksanakan pada tahun 2017 ini, diantaranya 

adalah berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Kementerian/Lembaga; pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2008 

tentang Pelayanan Publik di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  

Pencapaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagaimana pada pencapaian 

target pada tabel di atas, dapat diuraikan dalam beberapa area pengelolaan birokrasi 

pemerintahan antara lain berkaitan dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi 

yang efektif dan efisien, dan pelaksanaan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah. 

Berkaitan dengan peningkatan transparansi dan akubtabilitas, sepanjang pelaksanaan 

tahun 2015-2016 menunjukkan capaian yang cukup baik (relatif on track). Hal ini dapat 

dilihat dari  persentase jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP atas 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) cenderung meningkat. Pada tahun 2015 
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persentase jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP sebesar 76 persen meningkat 

menjadi 85 persen di tahun 2016. Demikian pula persentase jumlah kota yang memperoleh 

opini WTP, meningkat dari 62 persen (2015) menjadi 66 persen (2016). Peningkatan 

terbesar terlihat pada capaian persentase jumlah kabupaten yang memperoleh opini WTP, 

meningkat dari 36 persen (2015) menjadi 55 persen (2016). 

Peningkatan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda dalam 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan perbaikan atas kelemahan 

sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, sehingga pengelolaan keuangan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akan tetapi, persentase jumlah K/L yang 

memperoleh opini WTP cenderung menurun, dari 70,93 persen (2015) menjadi 65 persen 

(2016). Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh pertanggungjawaban belanja 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, serta belum tertibnya pengelolaan persediaan 

dan aset tetap. 

Terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2016, capaian 

atas penilaian implementasi SAKIP di seluruh instansi pusat dan daerah dengan skor B ke 

atas telah melebihi target RPJMN, dengan rincian sebesar 81,71 persen K/L; 64,71 persen 

provinsi; dan 33,85 persen kabupaten/kota. Capaian tersebut didukung oleh upaya yang 

dilakukan oleh instansi pusat dan daerah dalam melaksanakan manajemen kinerja yang 

berorientasi pada hasil, sejalan dengan kebijakan Money Follow Program yang dicanangkan 

oleh Pemerintah. Secara spesifik peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (i) 

keterlibatan langsung pimpinan K/L/D dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 

(review anggaran dan monev triwulanan) yang semakin meningkat; (ii) cascading sasaran 

nasional kedalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah dalam indikator 

kinerja individu sudah diperbaiki; (iii) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan 

kinerja dan pelayanan sudah mulai optimal; (iv) perencanaan dan penganggaran pada 

beberapa instansi pemerintah daerah sudah mulai terintegrasi; (v) berjalannya knowledge 

sharing antar pemda untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja. 

Sedangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas birokrasi dan penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi terus dilakukan dan menjadi perhatian 

utama dalam agenda pembangunan nasional. Secara umum peningkatan kualitas 

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional menunjukkan capaian yang baik. Pada tahun 

2016, jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan indeks RB dengan skor B ke atas telah sesuai 

dengan target RPJMN. Dengan rincian capaian sebesar 91,36 persen K/L; 26,47 persen 

provinsi; dan 4,2 persen kabupaten/kota. Capaian tersebut antara lain disebabkan: (i) 

perbaikan dalam penataan manajemen SDM di K/L/D; (ii) peningkatan kualitas 

akuntabilitas kinerja instansi; (iii) sistem pengawasan sudah mulai berjalan baik.  

Sebagai dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik 

secara umum selama dua tahun belakangan terus mengalami peningkatan. Perbaikan 

dilakukan melalui inovasi pelayanan publik antara lain: (i) mempersingkat waktu layanan 
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izin investasi di BKPM pusat (proses hanya 3 jam); (ii) perbaikan pada layanan bongkar 

muat (dwelling time) di beberapa pelabuhan dari semula 5,2 hari menjadi 3,13 hari. 

Bila melihat pada indikator yang ada dalam RPJMN 2015-2019, tidak ada data capaian 

skor integritas pelayanan publik mengingat KPK tidak lagi melakukan survei integritas 

pelayanan publik mulai tahun 2015. Untuk itu, kualitas pelayanan publik diukur dengan 

tingkat kepatuhan K/L/Pemda atas UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (zona 

hijau), sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2015-2019 Bidang Hukum dan 

Aparatur. Tingkat kepatuhan K/L/Pemda atas UU No. 25 tahun 2009  dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan. Perbandingan peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 adalah: 

kementerian dari 17 persen meningkat menjadi 32,35 persen, lembaga dari 10 persen 

meningkat menjadi 35,71 persen, provinsi dari 9 persen meningkat menjadi 38,23 persen, 

kabupaten/kota dari 1,00 persen meningkat menjadi 6,10 persen.   

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus 

dilakukan, khususnya di kabupaten/kota agar target tingkat kepatuhan K/L/Pemda atas UU 

No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (zona hijau) yang ditetapkan di tahun 2019 

dapat tercapai. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) percepatan pembentukan 

unit pengelolaan pengaduan di lingkungan penyelenggara pelayanan publik; (ii) percepatan 

penanganan laporan pengaduan masyarakat melalui upaya integrasi sistem pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik K/L/Pemda dengan LAPOR!-SP4N; dan (iii) peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. 

 

B. Analisa Perluasan Implementasi Program Reformasi Birokrasi 

Sesuai dengan RPJMN dan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah disusun, 

penerapan program reformasi birokrasi tahun 2015-2019 diarahkan untuk peningkatan 

kualitas (teknis substantif) reformasi birokrasi K/L, dan perluasan pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2016, 

persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baikk 

(Kategori “B” ke atas) masih terlihat rendah pada pemerintah daerah, yaitu secara 

akumulatif untuk provinsi berada pada posisi 38,24% dan kabupaten/kota masih sangat 

rendah yaitu sebanyak 4,2%. Berdasarkan data tersebut dapat ditunjukkan bahwa 

tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan adalah bagaimana 

mengimplementasikan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah khususnya 

Kabupaten/Kota.   

 
Satuan 

2015 2016 Target 
2019 Target Realisasi Target Realisasi 

Kementerin/Lembaga % 53 86,84 59 92,68 75 
Provinsi % 20 8,82 30 38,23 60 
Kabupaten/Kota % 5 1 15 4,2 45 
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Untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintahan 

pemerintahan daerah, telah tetapkan beberapa upaya/kebijakan dalam rencana kerja 

pemerintah semenjak tahun 2015 sampai tahun 2017 ini. Adapun langkah kebijakan 

dimaksud adalah antara lain: 1) penyempurnaaan kebijakan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi; 2) penyusunan kebijakan teknis 

pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah; 3) penyempurnaan sistem 

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB); 4) asistensi pelaksanaan 

pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintahan daerah; 5) pembentukan tim asistensi 

dan dukungan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah pada setiap 

provinsi.    

Sejauh ini penguatan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi sudah dilakukan 

dengan antara lain berupa penerbitan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. dalam proses penyusunannya 

telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN, nawa cita, masukan dari 

para pakar, pemerhati masalah birokrasi, para praktisi yang berasal dari berbagai 

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta tentu saja telah memperhatikan 

berbagai capaian perkembangan reformasi birokrasi birokrasi pada periode 2010 – 2014. 

Selanjutnya pada tahun 2015 dengan pertimbangan untuk kesinambungan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada 18 Mei 2015 telah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 

Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019. Adapun susunan Komite Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional terdiri atas: 1) Ketua: Wakil Presiden; 2) Sekretaris: Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3) Anggota: a. Menko Polhukam; 

b). Menko Perekonoian; c). Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; d). 

Menko Kemaritiman; e). Menteri Dalam Negeri; dan f). Kepala Staf Kepresidenan. 

Adapun tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional adalah:   

a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi 

birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi; 

c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi 

yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan 

d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sekatu-waktu apabila diperlukan 

kepada Presiden. 

Sedangkan susunan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Nasional terdiri atas: 

1). Ketua: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2) Anggota: 

a. Menteri Keuangan; b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Menteri 

Sekretaris Negara; dan e. Sekretaris Kabinet. Adapun tugas Tim Reformasi Birokrasi 

Nasional adalah:  
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a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional; 

b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; 

c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas 

standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan pemangku kepentingan 

(stakeholders); 

e. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk 

Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi 

Birokrasi Nasional; 

f. Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan 

kinerja Pemerintah Daerah; dan 

g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite 

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. 

Selain itu, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pelaksanaan reformasi 

birokrasi, ditetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 206/2015 dan Keputusan Menteri 

PANRB Nomor 207/2015 tentang pembentukan Tim Independen Reformasi Birokrasi 

Nasional dan Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini bertugas 

memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Reformasi Birokrasi 

Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu, tim juga bertugas 

memberikan saran strategis dan bersifat terobosan serta menyampaikan usulan quick wins 

nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Secara berkala atau sewaktu - waktu, tim 

independen menyampaikan laporan dan menindak lanjuti keputusan Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional. 

Berdasarkan kebijakan yang sudah ditempuh di atas, secara formal kelengkapan 

kelembagaan pengelola pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional dapat 

dikatakan sudah cukup lengkap. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja 

kelembagaan pengelolaan RB nasional tersebut agar implementasi reformasi birokrasi 

dapat berjalan dengan baik, berkualitas sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang 

ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan teknis substantive dan administrative yang 

baik agar kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih baik, diantaranya 

berkaitan dengan mekanisme kerja dari tim yang ada. 

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan, sepertinya kinerja 

pengelolaan reformasi birokrasi belumlah berjalan dengan baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. Informasi perkembangan terkait kebijakan, dan implementasi reformasi 

birokrasi seakan-akan sulit didapat, dan belum meluas sampai ke tingkat pemerintah 

daerah. Hal ini dapat ditandai masih sebagian kecil (4,2%) dari jumlah pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Road Map RB dan dapat dinilai PMPRBnya. 

Pelaksanaan program reformasi birokrasi selama ini lebih difokuskan pada instansi 

pemerintah di pusat. Sampai saat ini, setidaknya sebanyak 82 Kementerian/Lembaga 

sudah melaksanakan program reformasi birokrasi, dengan tingkat kualitas pelaksanaan 
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yang berbeda-beda tergantung kesiapan dari masing-masing instansi K/L tersebut.  

Penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dilakukan secara 

periodik sesuai dengan tahapan dan kesiapan masing-masing K/L. 

Tantangan utama pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi 

pemerintah pusat K/L, menurut hemat kami adalah bagaimana setiap K/L mampu 

mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasinya 

secara substantive. Atau dengan kata lain, K/L tidak hanya menyesuaikan tahapan tingkat 

pelaksanaan reformasi birokrasi nya secara administrative, tetapi reformasi itu harus 

terlihat secara riil pada kualitas kebijakan, dan kinerja instansi dan individu yang pada 

akhirnya mempengaruhi kinerja pembangunan sektor/bidang yang ditangani K/L yang 

bersangkutan. Disamping itu, perbaikan budaya kerja dan penguatan integritas juga harus 

tercermin pada kinerja individu dan organisasi dari K/L tersebut.    

Pada RKP tahun 2017, atas usul dan dorongan Bappenas diprogramkan adanya 

kegiatan pembentukan tim asistensi reformasi birokrasi di setiap daerah, yang terdiri atas 

akademisi, praktisi, dan konsultan independen yang mempunyai waktu cukup banyak 

untuk melakukan asistensi dan pendampingan penyiapan implementasi reformasi 

birokrasi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Tim dimaksud difasilitasi dengan 

dukungan pendanaan untuk melaksanakan asistensi, coaching, dan mentoring penyiapan 

proses implementasi reformasi birokrasi di pemerintah daerah, mengingat keterbatasan 

sumber daya dan personel yang ada pada Tim RB nasional. Sehingga diharapkan akan 

terjadi progress yang cukup signifikan terkait dengan perluasan impelementasi program 

reformasi birokrasi nasional di pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan oleh tim kajian pada beberapa 

pemerintah daerah provinsi sebagaimana diuraikan pada Bab II, sejauh ini pemerintah 

daerah menyambut baik adanya program reformasi birokrasi, dan berharap adanya 

kebijakan yang jelas dan pemihakan pemerintah untuk penerapan reformasi birokrasi 

secara luas di instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasakan bahwa reformasi 

birokrasi merupakan suatu hal yang perlu dijalani, namun mereka tidak tau harus 

melakukan/bertindak apa, sehingga membutuhkan informasi, asistensi, pendampingan 

dalam menyiapkan diri untuk implementasi reformasi birokrasi di daerahnya. Memang ada 

sebagaian kecil daerah yang sudah jauh lebih maju dalam reformasi birokrasinya, bahkan 

dibandingkan instansi pusat sekalipun. Hal tersebut terjadi karena pengaruh kuat dari 

pimpinan daerah yang reformis, inovatif, dan berfikir jauh ke depan, seperti di Kota 

Surabaya, Banyuwangi, dan lain-lainnya. 

 Pembentukan tim asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi daerah yang sudah 

dilakukan hanya melibatkan pejabat struktural pimpinan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) provinsi, yang termasuk juga sebagai tim reformasi birokrasi provinsi. Adapun 

asistensi yang dilakukan hanya fokus dan terbatas pada penyusunan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Karena keterbatasan waktu dari pejabat yang 

bersangkutan dan kendala anggaran, asistensi SAKIP kurang bisa berjalan dengan optimal 

pada seluruh pemerintah daerah yang ada di lingkungan wilayahnya. Karena pada sisi lain, 
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pejabat dimaksud sebenarnya juga mempunyai beban tugas yang cukup padat di 

instansinya. 

Pada beberapa daerah, terdapat pejabat administrative yang diberikan tugas sebagai 

anggota tim asistensi reformasi birokrasi daerah, setelah mengikuti pelatihan TOT di 

Kementerian PAN dan RB, belum tentu pejabat dimaksud akan efektif melaksanakan 

fungsinya sebagai anggota tim asistensi, karena kebijakan promosi, mutasi di daerah tidak 

berdasarkan pola karir, sehinngga yang bersangkutan sewaktu-waktu bisa saja dimutasi 

pada posisi lain dan ke OPD lain yang tugas dan fungsinya tidak relevan untuk 

melaksanakan asistensi reformasi birokrasi. Berdasarkan data dan informasi yang didapat, 

sampai sejauh ini sebagian besar tim asistensi reformasi birokrasi daerah belum berjalan 

optimal, khususnya untuk asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota sama sekali belum dilaksanakan. 

Seperti diketahui bersama, bahwa reformasi birokrasi mempunyai cakupan yang luas 

pada 8 area perubahan dalam pengelolaan pemerintahan. Area yang harus diintervensi 

bukan saja pada sisi akuntabilitas keuangan, tetapi juga kinerja, dan jauh dari itu, berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

pembenahan regulasi, mental aparatur, organisasi, tata laksana, dan pengawasan. Oleh 

karena itu, ide pembentukan tim asistensi reformasi birokrasi daerah dengan 

menggunakan konsultan independen yang mempunyai kesediaan waktu penuh dan 

dituntut komitmen untuk fokus pada proses asistensi, coaching, mentoring implementasi 

reformasi pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan kota.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program tersebut, 

sudah selayaknya Kementerian PAN dan RB perlu mempertimbangan untuk melakukan 

perubahan pendekatan dalam pembentukan tim asistensi implementasi reformasi 

birokrasi daerah disbanding dengan saat ini. Mengingat target perluasan pelaksanaan 

reformasi birokrasi sampai pada pemerintahan daerah menjadi keniscayaan, dalam rangka 

pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pelaksanaan road map RBN 2015-2019. 

Dari proses penggalian data yang dilakukan oleh tim, beberapa inisiatif yang ditemui 

berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pada 

delapan area perubahan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, 

Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, antara lain sebagai berikut: 

1. Organisasi 

Pada umumnya penataan organisasi perangkat daerah sudah dilakukan berdasarkan PP 

No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Masih terdapat persoalan berkaitan 

dengan upaya penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dimana 

peraturan tersebut menghambat fleksibilitas pemerintah daerah dalam menata 

organisasi sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan visi pembangunan daerah. 
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2. Tatalaksana 

Adapun hal-hal yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan pembenahan tata laksana di 

lingkungan pemerintah provinsi, adalah antara lain: 

a. Pelembagaan proses bisnis /standard operating procedure (SOP), dan pemanfaatan 

sistem informasi teknologi antara lain melalui sistem informasi perencanaan dan 

penganggaran, sistem informasi perjalanan dinas, sistem informasi kepegawaian; 

b. Telah dilakukannnya review atas SOP secara berkala setiap 2 tahun pada beberapa 

daerah. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam rangka pengelolaan SDM aparatur adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan assessment PNS di daerah secara periodik; 

b. Penegakan disiplin pegawai dengan pemberian hukuman disiplin kepada PNS yang 

melanggar kode etik; 

c. Rekrutmen pegawai kontrak secara terencana dan dikoordinasikan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah dengan mekanisme tes menggunakan Computer Assissted Test 

(CAT); 

d. Telah melakukan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); 

e. Sudah dibentuk Talent Pool pada beberapa pemenerintah provinsi, seperti DI 

Yogayakarta; 

f. Sudah melakukan review terhadap SKP per triwulan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pemberian tunjangan kinerja. 

4. Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu langkah yang sudah dilakukan dalam rangka penetaan peraturan perundang-
undangan di daerah adalah dengan melakukan harmonisasi regulasi daerah di provinsi 
DI Yogyakarta. Hasilnya, sebanyak 93 Perda dicabut. 

5. Pengawasan 

Dalam rangka memperkuat pengawasan, beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembentukan Whistleblowing System; 

b. Melakukan audit pada tahapan perencanaan (evaluasi ex ante); 

c. Pembentukan peraturan gubernur yang mendukung penguatan pengawasan; 

d. Penguatan kapasistas APIP (Level 3) dan Maturitas SPIP. 
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6. Akuntabilitas 

Untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan kinerja pemerintahan, langkah-langkah 

yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pembentukan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis 

elektronik/e-SAKIP; 

b. Pendampingan implementasi SAKIP dari provinsi kepada pemerinatah daerah 

kabupaten/kota; 

c. Pelaksanaan Trainee of Trainer (ToT) SAKIP. 

7. Pelayanan Publik 

Guna peningakatan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, beberapa hal 

yang dilakukan di daerah adalah antara lain sebagai berikut: 

a. Perbaikan pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan. Beberapa inovasi 

pelayanan publik menjadi unggulan dalam sistem inovasi pelayanan publik 

(SiNovik); 

b. Pelaksanaan forum konsultasi publik dalam merumuskan Standar Pelayanan Publik 

dengan melibatkan perwakilan pengusaha, masyarakat dan perguruan tinggi; 

c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (e-

services); 

d. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kebijakan pelimpahan 

kewenangan dari OPD teknis; dan 

e. Standarisasi mutu pelayanan melalui sertifikasi ISO 

8. Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) 

Upaya perubahan pola piker, dan budaya kerja dilakukan dengan memperkuat 

integritas aparatur sebagai berikut: 

a. Perbaikan budaya kerja melalui penerapan Pakta Integritas dan Zona Integritas; 

b. Melaksanakan kebijakan satu OPD satu inovasi; 

c. Pelaksanaan kebijakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) 

 

Disamping adanya beberapa inisiatif yang merupakan kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi di pemerintah daerah di atas, masih terdapat permasalahan yang 

dihadapi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sampai saat ini, yaitu antara lain: 

1. Dukungan kebijakan pelaksanaan refromasi birokrasi dalam aspek pengelolaan 

manejemen ASN masih belum lengkap. Sehingga, membuat keraguan/ketidakpastian 

bagi pengelola manajemen ASN di daerah untuk pengambilan keputusan. Hal ini 



Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | 2017 48 

 
 

berkaitan dengan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 2014 

tentang ASN, yaitu bebera PP turunan undang-undang ASN; 

2. Belum optimalnya dukungan Tim Asistensi RB Provinsi terhadap kabupaten/kota, 

dimana Tim Asistensi RB Provinsi saat ini masih fokus pada pendampingan 

implementasi RB dilingkungan pemerintah provinsi; 

3. Masih lemahnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB di tingkat pemerintahan 

kabupaten/kota, hal ini dapat ditandai dengan masih sedikitnya instansi pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti dan dapat dinilai implementasi RB, 

yaitu pada 58 daerah. Sedangkan capaian indeks RB kabupaten/kota yang mendapat 

katagori baik (nilai B) hanya 4,2% atau sebanyak 22 daerah. 

Berdasarkan analisa atas implementasi reformasi birokrasi pada beberapa 

pemerintah provinsi sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa 

faktor kunci pendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih optimal 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan RB; 

2. Perlu merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan dengan fokus dalam melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan publik; 

3. Pelembagaan proses bisnis/tatakelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi secara optimal. 
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A. Kesimpulan 

 
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum telah dapat menunjukan perubahan di 

instansi pemerintah melalui beberapa inisiativ, namun belum dilaksanakan secara 

menyeluruh pada delapan area perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Roap Map 

Reformasi Birokrasi 2015-2019. Untuk implementasi program reformasi birokrasi agar 

lebih optimal dibutuhkan penyempurnaan kebijakan dan regulasi, perbaikan kapasitas 

pengelolaan, dan pungatan inisiativ dan inovasi yang mendorong perbaikan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Sehubungan dengan pencapaian sasaran program reformasi birokrasi sebagaimana 

yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 

dan road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019, sampai tahun 2016 dapat dikatakan 

sebagian besar target dapat tercapai, atau sudah sejalan dengan sasaran kebijakan yang 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Hal tersebut ditandai antara lain: 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin dari opini BPK atas audit 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) cenderung mengalami peningkatan, terutama pada pemerintah daerah; 

capaian atas penilaian implementasi SAKIP di seluruh instansi pusat dan daerah dengan 

skor B ke atas telah melebihi target RPJMN; dan tingkat kepatuhan K/L/Pemda atas UU No. 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa target yang masih memerlukan upaya dan 

perhatian yang lebih serius untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya 

adalah berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Kementerian/Lembaga; Perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi ke pemerintah daerah 

belum optimal yang ditandai dengan masih rendahnya capaian nilai indeks refromasi 

birokrasi tingkat kabupaten/kota dan jumlah daerah yang melaksanakan Reformasi 

Birokrasi dari aspek pemenuhan dokumen (Road Map RB daerah). Kondisi ini memerlukan 

perhatian dari Kementerian PAN dan RB dengan mengoptimalkan peran Tim Asistensi 

Reformasi Birokrasi Daerah untuk melakukan pendampingan ke kabupaten/kota, dengan 

melakukan intervensi pada seluruh area perubahan reformasi birokrasi.  

Selanjutnya perbaikan kualitas pelayanan publik sudah mulai dirasakan, adanya 

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan proses bisnis/tata kelola pelayanan, dan 

penguatan kapasitas aparatur pelayanan telah merubah wajah pelayanan publik saat ini. Hal 

tersebut harus secara selalu diimbangi dengan selalu meningkatkan kualita pelayanan, 

sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi lebih baik dari 

BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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waktu ke waktu, terutama pada pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak terdekat 

dengan masyarakat. Disamping itu, yang tak kalah penting adalah bagaimana perangkat 

sistem dan regulasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur agar efektif dengan 

penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

 

B. Rekomendasi 

Masih diperlukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan RB antara lain 

melalui: (1) Peninjauan  lebih  lanjut  ruang lingkup  pengaturan  dan  pembagian  urusan 

pemerintah daerah dalam UU 23/2014 dan PP 18/2016 untuk mendukung fleksibilitas 

daerah dalam menyusun struktur kelembagaan; (2) Percepatan penetapan peraturan 

pelaksana UU No 5 Tahun 2014 tentang  ASN; (3) Perbaikan pelaksanaan pendampingan 

Reformasi Birokrasi di daerah melalui pembentukan Tim Pendamping yang terdiri dari 

unsur Perguruan Tinggi, CSO, tokoh masyarakat dan Pemda di 34 Provinsi oleh Kementerian 

PAN RB (menjadi proyek prioritas dalam RKP 2018); (4) Penguatan  peran  Pemerintah  

Provinsi  untuk  melakukan  pendampingan  dan  pembinaan Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan RB; (5) Penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan multi stakeholder 

antara lain dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Keuangan dan KPK untuk mendukung perluasan implementasi pelaksanaan RB di seluruh 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; (6) Melakukan studi tiru/mereplikasi inovasi pelayanan 

yang menjadi best practice ; dan (7) alternatif kebijakan untuk percepatan pelaksanaan RB 

melalui pendekatan insentif dan disinsentif. 
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