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KATA PENGANTAR

Birokrasi dalam pemerintahan modern memiliki fungsi, antara lain pelaksanaanadministrasi khususnya dalam mengimplementasikan undang-undang atau kebijakannegara, pengaturan (regulasi), pemberian nasehat kebijakan (policy advise),mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan, menyediakan data daninformasi pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuandan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutamamenyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance).Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara tidak dapat dilepaskan darimandate RPJPN 2005-2025. Dalam RPJPN dimandatkan bahwa pembangunan aparaturnegara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalismeaparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupundi daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidanglainnya. Selanjutnya juga telah digariskan tahapan pembangunan bidang aparaturnegara pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan profesionalisme aparatur negara dipusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.Berdasarkan hasil kajin ini, maka RPJMN 2015-2019 pembangunan aparatur negaradiarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien danproduktif; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan memberikandukungan bagi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, telah ditetapkan sasaran, arah kabijakan dan strategipembangunan sebagaimana dituangkan dalam Laporan kajian ini.Hasil kajian ini bermanfaat bagi seluruh pihak; bagi Kementerian/Lembaga mitra kerjaDirektorat Aparatur Negara serta bagi berbagai pihak yang terkait gunamengimplementasikan RPJMN 2015-2019 dalam kegiatan yang akan dilaksanakan olehkementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.Terima kasih.
Jakarta, Desember 2014

Direktorat Aparatur Negara, Bappenas
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RINGKASAN

Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang sangat vital dalam pencapaiankeberhasilan tujuan nasional suatu negara. Kemajuan teknologi informasi dankomunikasi dan persaingan global yang semakin ketat menuntut birokrasi pemerintahmemiliki kinerja yang lebih baik; bekerja secara efektif dan efisien; menghapus perilakukoruptif; dan mengedepankan akuntabilitas. Birokrasi pemerintah dengan ciri-ciritersebut diyakini mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional danpeningkatan kesejahteraan masyarakat.Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiapwarga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangkapelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian,pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam berbagai sektorpelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasarmasyarakat, kinerjanya dirasakan masih belum seperti yang diharapkan. Selain itu,meskipun pembangunan  bidang  aparatur  negara  selama  kurun  waktu  2010-2014telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namun ternyata kualitas birokrasiIndonesia masih sangat rendah dan tertinggal  dibandingkan  dengan  negara-negara dikawasan  ASEAN dan negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina). Birokrasibelum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masihditandai dengan korupsi, buruknya pelayanan, dan inefisiensi.Birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunandaripada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaian sasaranpembangunan.Oleh sebab itu dilakukan kajian yang komprehensif dalam bentuk
background study. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui kondisi birokrasi saat ini,tantangan ke depan yang dihadapi dan elaborasi arah kebijakan dan programpembangunan nasional bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi ke depan,sebagai bagian dari penyusunan RPJMN 2015-2019. Sedangkan outcome yangdihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat terumuskan konsep kebijakanpembangunan nasional bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi yang mampumendukung keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang dan peningkatandaya saing nasional.Pembaharuan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunanbidang aparatur negara. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya dan sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis makatantangan pembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi ke depanantara lain adalah peningkatan integritas aparatur, pemantapan akuntabilitas keuangan
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dan kinerja, peningkatan kualitas transparansi, peningkatan efisiensi belanja birokrasi,peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan peningkatan daya saing birokrasi.Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara tidak dapat dilepaskan darimandat RPJPN 2005-2025.Dalam RPJPN dimandatkan bahwa pembangunan aparaturnegara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalismeaparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupundi daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidanglainnya. Selanjutnya juga telah digariskan tahapan pembangunan bidang aparaturnegara pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan profesionalisme aparatur negara dipusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Untukmenjawab tantangan pembangunan nasional ke depan, RPJMN 2015-2019pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih danakuntabel, efisien dan produktif; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayananpublik; dan memberikan dukungan bagi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatankesejahteraan masyarakat. Sedangkan lingkungan strategis yang harusdipertimbangkan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yangmakin mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi danintegrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masihdiwarnai politisasi, praktek KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara juga terkait dengan sembilanagenda prioritas (Nawa Cita) pemerintahan 2015-2019 yang bertujuan untukmemperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.Disebutkan pada Agenda Prioritas 2yakni Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda ini memberikan prioritas,antara lain (i) memulihkan kepercayaan publik melalui upaya mewujudkan tata kelolapemerintahan yang transparan; (ii) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasidi lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkaninstansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membukaakses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 tahun 2008; (iii) menjalankanagenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan,perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuatmonitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruangpartisipasi publik melalui citizenTata kelola dan reformasi birokrasi memiliki peran strategis untuk mendukungkeberhasilan pencapaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pra kondisidalam membangun tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi sehingga birokrasimemiliki peran yang signifikan, yakni: (a) penerapan e-government berbasis TIK; (b)kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (c) bisnis proses yang sederhana; (d)
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manajemen aparatur sipil negara berbasis merit; (e) indikator kinerja pembangunanyang berorientasi pencapaian outcome secara optimal.Dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 diformulasikan 2 (dua) Agenda Prioritas Nasionalyang terkait dengan Bidang Aparatur Negara, sebagai bahan penyusunan Buku I RPJMN2015-2019  yakni dengan rumusan sebagai berikut: (a) Membangun Transparansi danAkuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi danakuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanyang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah;meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makinefektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secaramodern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansipemerintah, (b) Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi BirokrasiNasional (RBN), dengan sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelolapemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerjapembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnyakelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaanreformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsistenpada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.Sedangkan untuk Buku II RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara, telah dirumuskansasaran, yakni: (a) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang ditandaidengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensipengawasan, meningkatnya akutabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; danmeningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa. (b) Terwujudnya birokrasiyang efektif dan efisien, yang ditandai dengan: meningkatnya kualitas reformasibirokrasi nasional; terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuranserta sinergis; terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK;terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitaskebijakan dan kepemipinan dalam birokrasi; dan meningkatnya efisiensipenyelenggaraan birokrasi. (c) Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publikberkualitas, yang ditandai dengan: makin efektifnya kelembagaan dan tata kelolapelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
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NEGARA WAJIB MELAYANI
SETIAP WARGA NEGARA

Pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh birokrasi

dalam berbagai sektor
pelayanan, terutama yang

menyangkut pemenuhan hak-
hak sipil dan kebutuhan dasar
masyarakat, kinerjanya masih

belum seperti yang diharapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangBirokrasi pemerintah merupakan unsur yang sangat vital dalam pencapaiankeberhasilan tujuan nasional suatu negara. Dengan kemajuan teknologi informasidan komunikasi yang demikian pesat, serta persaingan global yang semakin ketat,masyarakat menuntut birokrasi pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik;bekerja secara efektif dan efisien; menghapus perilaku koruptif; danmengedepankan akuntabilitas. Sosok birokrasi pemerintah dengan ciri-ciritersebut, diyakini mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional danpeningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik buruknya kinerja birokrasipemerintahan akan sangat menentukan terwujudnya kualitas pelayanan publicyang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan kepercayaan masyarakatterhadap pemerintahnya.
Undang-Undang Dasar 1945 telahmengamanatkan bahwa negara wajibmelayani setiap warga negara danpenduduk untuk memenuhi kebutuhandasarnya dalam rangka pelayananumum dan meningkatkankesejahteraan masyarakat. Namundemikian, pelayanan publik yangdilaksanakan oleh birokrasi dalamberbagai sektor pelayanan, terutamayang menyangkut pemenuhan hak-haksipil dan kebutuhan dasar masyarakat,kinerjanya masih belum seperti yangdiharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan ataukeluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupunmedia pengaduan lainnya, seperti; (a) menyangkut prosedur dan mekanisme kerja
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pelayanan yang berbelit-belit; (b) masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas;(c) kurang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat; (d) kuranginformatif dan kurang konsisten dalam prosedur pelayanan; (e) terbatasnyafasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, serta belum optimalnya pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; (f) rendahnyakepastian (hukum, waktu dan biaya); dan (g) masih banyak dijumpai praktekpungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan danKKN; serta (h) banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuaidengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.
Isu transparansi dan akuntabilitas sejak tahun 2003 telah menjadi perhatianpemerintah, yaitu Presiden melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2003tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya ProgramKerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), telah menginstruksikanantara lain kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukanlangkah-langkah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian prosedur, waktu, danpembiayaan pelayanan publik.  Berdasarkan Instruksi Presiden RI, Menpan telahmenerbitkan Keputusan Kemeneg PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentangPedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Pada tahun 2004, pemerintah telah berinisiatif untuk memperbaiki pelayananpublik yang ditunjukkan dengan adanya Permen PAN No. 20 Tahun 2006 TentangPedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Selain itu di tingkat kebijakan,pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan akses publik terhadapinformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberlakuan Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, gunapeningkatan perbaikan pelayanan publik secara komprehensif dan terintegrasiyang tidak hanya terkait dengan perbaikan aksesibilitas informasi publik,pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Undang-undang tersebut telah memberikan pengertian bakutentang dua tonggak utama pelayanan publik, yaitu: (1) pelayanan publik diartikansebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; dan (2) penyelenggarapelayanan yang diartikan sebagai setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
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Pembangunan aparatur negara yang dilakukan melalui reformasi
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara

dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatanpelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untukkegiatan pelayanan publik.
Kemudian, untuk menjawab tuntutan masyarakat agar pemerintah dapatmeningkatkan kinerjanya, maka sejak dimulainya era reformasi, berbagai upayatelah dilakukan oleh pemerintah. Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalamrangka pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya tata pemerintahanyang bersih dan berwibawa. Upaya tersebut antara lain dengan diterbitkannyabeberapa peraturan perundangan yaitu lnpres Nomor 5 Tahun 2004 tentangpercepatan pemberantasan korupsi. Seperangkat undang-undang pun telahditetapkan sebagai dasar dan landasan setiap organisasi pemerintah dalammerencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaankegiatan pada setiap kementerian/ lembaga yaitu: Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan danTanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 15Tahun 2006 tentang BPK.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005-2025, telah menggariskan bahwa tahapan sasaran RPJMN2015-2019 adalah memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitasSDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian.Salah satu hal penting dalam pencapaian tahapan sasaran pada RPJMN 2015-2019adalah pembangunan aparatur negara yang dilakukan melalui reformasi birokrasiuntuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukungkeberhasilan pembangunan di bidang-bidang pembangunan lainnya.
Di bidang pemberantasan korupsi, ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 5Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,  Undang-Undang Nomor
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30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-undangNomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang (money laundrying). Di bidang kelembagaan daerah,ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiperangkat daerah dalam rangka menciptakan efektifitas kelembagaan pemerintahdaerah, serta di bidang pengawasan, adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah. Kedua perangkat hukum tersebut bertujuan untukmenguatkan peran dan kapasitas lembaga eksternal audit dan internal auditpemerintahan, khususnya dalam memberikan layanan pada masyarakat dibidangpemeriksaan dan pengawasan.
Berdasarkan peraturan perundangan, pemerintah dituntut pula untukmenjalankan administrasi pemerintahan secara akuntabel. Hal tersebutdiwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang merupakanbentuk pertanggungjawaban yang dituntut sejak bergulirnya reformasi di bidangpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tuntutanpertanggungjawaban tersebut diformalkan dengan terbitnya beberapa undang-undang seperti diuraikan di atas ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan PemerintahNo. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Selanjutnya, setelah pemerintah menyusun Laporan Keuangan, Badan PemeriksaKeuangan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan pernyataan pendapatatas kewajaran Laporan Keuangan tersebut. Kualitas Laporan KeuanganPemerintah akan berimplikasi kepada pendapat yang akan diberikan oleh BPK.Kualitas implementasi sistem manajemen kinerja juga diperkuat melaluipenerbitan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP).
Dengan terbitnya ketentuan perundangan di atas, khususnya yang terkait denganreformasi keuangan negara,  maka setiap instansi pemerintah di pusat dan daerahselaku perencana, pelaksana dan pengguna anggaran, memiliki otonomi yangbesar yang tentunya diimbangi dengan munculnya konsekuensi perlunyapertanggungjawaban/akuntabilitas atas pencapaian hasil program dan kegiatanyang semakin besar pula.
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Semangat reformasi yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat padaseperangkat undang-undang di atas telah pula mengakomodir praktik-praktikterbaik internasional dalam kaitan dengan penyelenggaraan good governance.Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented
Accountability) atau yang umumnya dikenal dengan akuntabilitas kinerja(Performance Accountability) dan transparasi (transparency) dalam pengelolaankeuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan, sekaligusmenunjukkan adanya kemajuan pola pikir dalam penyusunan rencana,pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh setiap instansi pemerintah. Disampingitu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badandan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacupada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, maka telah ditetapkan UU Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan. Sejalan hal tersebut pula telah diterbitkan UUNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diharapkan menjadilandasan hukum bagi penyelenggaraan manajemen ASN berbasis merit, sehinggakeberadaan ASN dalam lingkungan birokrasi mampu sebagai kunci pendorongreformasi birokrasi.
1.2. PermasalahanPerundangan di atas juga menetapkan bahwa setiap anggaran yang diajukan olehpemerintah harus didasarkan pada target kinerja yang akan dicapai. Di sisi lainkeharusan penetapan kinerja bukan hanya disebabkan adanya tuntutan undang-undang, namun secara politis juga merupakan taruhan bagi keberhasilanpemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahunan hingga penetapan kinerja pada setiap instansipemerintah telah sarat dengan tuntutan terhadap kejelasan indikator kinerjapembangunan.
Perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang terdapat dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,keberhasilannya masih belum memuaskan mengingat hingga saat ini masihterdapat beberapa masalah, antara lain masih terjadinya praktek-praktekpenyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan
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masyarakat atas pelayanan yang cepat, tepat, murah, manusiawi, tidakdiskriminatif dan berkualitas.
Birokrasi baik di pusat maupun di daerah juga dinilai masih belum efisien danefektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahanyang berorientasi pada kinerja, baik dalam pengelolaan anggaran maupunpemanfaatan sumber daya dan hasilnya. Pelaksanaan pengunaan anggaran,terutama untuk proyek-proyek pembangunan, umumnya berjalan lamban danseringkali baru dapat direalisasikan menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu,pemberlakukan otonomi daerah di mana terjadi pelimpahan kewenangan dandana kepada daerah yang sangat besar tanpa diikuti dengan pengawasan yangmemadai ditengarai juga memberikan peran terjadinya tindak pidana korupsi.Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untukmendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dankeberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembanganpesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutanpenyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif,maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melaluipembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasipemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadipelayan bagi masyarakat.Meskipun pembangunan  bidang  aparatur  negara  selama  kurun  waktu  2010-2014 telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namun ternyata kualitasbirokrasi Indonesia masih sangat rendah dan tertinggal  dibandingkan  dengannegara-negara  di  kawasan  ASEAN dan negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India,dan Cina). Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yangdiharapkan karena masih ditandai dengan korupsi, buruknya pelayanan, daninefisiensi. Birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan dalampembangunan daripada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaiansasaran pembangunan.
Global   Competitiveness   Report misalnya,   dalam   lima   tahun terakhirmenempatkan korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai salah satu dari the most
problematic factors dalam berbisnis di Indonesia. Padahal, melalui birokrasi yangprofessional, bersih dan melayani diharapkan dapat mendorong peningkatan daya
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saing ekonomi nasional, yang terwujud dengan makin tumbuhnya perekonomiannasional dan meningkatnya iklim investasi di Indonesia.Salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional adalah melalui peningkataninvestasi negara baik investasi dalam negeri (PMDN) atau pun investasi luar negeri(PMA). Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukupbesar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besartersebut terjadi karena adanya upaya untuk meningkatkan daya saingperekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya, khususnya dikawasan regional. Indonesia masih membutuhkan ketersediaan dana yang besaruntuk pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. Disamping berupayamenggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga telah mengupayakansumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal AsingLangsung (foreign direct invesment=FDI).Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat, merupakan sumberpembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yanglain. Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjaminkelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modalportofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of
technology, know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih
profitable.
Berdasarkan data BKPM menunjukkan bahwa nilai investasi Indonesia mengalamipeningkatan selama periode 2010-20141. Misalnya nilai investasi Indonesiaditahun 2010 adalah sebesar Rp 208.5 Trilliun, meningkat menjadi Rp 398.6Triliun. Namun demikian, bila dilihat dari pertumbuhan investasi Indonesiamenurut triwulan adalah masih menunjukkan adanya produktivitas investasi yangrendah. Pertumbuhan investasi PMA di tahun 2012 mengalami peningkatansebesar 30% pada triwulan 2 dan 22% pada triwulan 3 dibandingkan tahun 2011pada triwulan yang sama. Namun, pertumbuhan investasi PMA pada triwulan 3tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu punyang terjadi pada triwulan 2 tahun 2013 dan 2014 (lihat Grafik I.1).

1 www.bkpm.go.id
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Grafik I.1.
Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Menurut Triwulan

Q3-2011 Q3-2012 Q3-2013 Q3-2014
PMDN (%) 14 33 33 24
PMA (%) 16 22 18 17
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Sumber: www.bkpm.go.idData UNCTAD (2014) dalam World Investment Report, menunjukkan bahwa nilaiinvestasi (FDI inflows) di Indonesia masih lebih besar dibandingkan negara lain diAsia Tenggara, kecuali Singapura. Di tahun 2013, nilai investasi Indonesia adalahsebesar USD 18.444 juta, Malaysia sebesar USD 12.306 juta, Filipina sebesar USD3.680 juta, Thailand sebesar USD 12.946 juta, dan Singapura sebesar USD 63.772juta. Namun demikian, laju pertumbuhan investasi (FDI inflows) Indonesia relatifrendah dibandingkan negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2013, laju pertumbuhaninvestasi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan tahunsebelumnya. Sementara, negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura,dan Thailand, laju pertumbuhan investasinya (FDI inflow) mengalami peningkatandibandingkan tahun 2012 (lihat Grafik I.2.).
Grafik I.2.

Laju Pertumbuhan FDI– Inflows di Negara Asia Tenggara

2009 2010 2011 2012 2013
Indonesia (48) 182 40 (1) (4)
Filipina 54 (48) 88 60 20
Malaysia (80) 524 35 (17) 22
Singapura 95 131 (9) 21 4
Thailand (43) 88 (59) 189 21
Vietnam (21) 5 (6) 11 6
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Sumber: diolah dari data UNCTAD 2014. www.unctad.org

Triwulan 3 Triwulan 2
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Boks 1
PERMASALAHAN  REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA.

a. Program reformasi birokrasi di Indonesia tidak mampu merespon
tantangan, hal ini karena lingkupnya sangat internal dan hanya menyentuh
proses. Jika hal ini terus dibiarkan maka birokrasi tidak akan mampu
mendukung program pembangunan dan mengkonsoslidasikan demokrasi.

b. Hal yang membuat RB tidak berhasil karena menerapkan pendekatan
Reform from Within. K/L diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang
menjadi Quick Win masing-masing, sehingga tidak terintegrasi dengan
tujuan nasional.

c. RB tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perbaikan remunersasi, kita
harus melakukan saving, efisiensi, dan bukan additional cost seperti yang
terjadi saat ini. Kita kurang menekankan pada pencapaian outcome, tetapi
hanya pada output.

d. IPK saat ini stagnan, hal ini berbahaya karena dapat membuat FDI lari atau
bahkan tidak mau masuk kembali ke Indonesia.

e. Untuk mendukung tingkat pertumbuhaan ekonomi yang tinggi,
membutuhkan aparatur negara yang profesioal, efektif dan produktif.
Negara Indonesia harus beranjak dari factor-driven economies, menjadi
efficiency-driven economies, guna menuju innovation-driven economies.
Ekonomi biaya tinggi masih menjadi permasalahan sangat mendasar.

f. Birkorasi di Indonesia masih menjadi birokrasi yang di drive peraturan.
Diperlukan perubahan dari economy driven menjadi performance driven.
Singapura sudah lebih dari 20 tahun yang lalu melakukan dynamin public
service, Indonesia masih regulatory driven public service.

g. Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menjadi
masalah birokrasi.

h. RB akan berhasil dilakukan jika framework-nya sudah kuat. Sebagai contoh
Jepang baru berani melakukan reformasi, setelah berhasil membuat
framework dan konsep dasar. Berbeda dengan di Indonesia bahwa
framework sistem pemerintah belum ada tetapi sudah melaksanakan
reformasi birokrasi.

Catatan Diskusi Direktorat Aparatur Negara, Bappenas dengan Prof. Dr. Sofian Effendi,
Guru Besar FISIP UGM, 12 Mei 2014

Menurut Kustituanto dan Istikomah (1998), terdapat beberapa permasalahan yangmasih relevan mempengaruhi rendahnya perkembangan investasi, khususnyaPMA di Indonesia dalamjangka pendek maupunjangka panjang, yaitu:(1) Rumitnya prosespengurusan, birokrasidan kurangnyakoordinasi antardepartemen terkait; (2)Kurang tersedianyafasilitas daninfrastruktur yangmendukung(transportasi, skilled
labor, dan teknologi); (3)rendahnya kualitas SDM,sehingga hal iniberpengaruh dalamtujuan pelaksanaaninvestasi asing di suatunegara (transfer of asset)dan (5) terjadinyapersaingan yangsemakin ketat antarnegara dalam menarikinvestasi asing baik olehnegara maju maupunnegara berkembang.
Berdasarkan Grafik 1dan 2 di atasmenunjukkan bahwaperbaikan reformasi birokrasi di Indonesia selama periode 2010-2014 belumdapat mampu berperan sebagai penggerak penguatan daya saing investasiIndonesia.
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Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional, makapenyelenggaraan reformasi birokrasi selama periode 2010-2014, masihmenghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikelompokan sebagai berikut:(a)  Di bidang sumber daya manusia dihadapkan pada: (1) lemahnya  manajemenpengelolaan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, yang ditandai olehlemahnya sistem rekrutmen dan promosi; (2) penilaian kinerja pegawai (DP3)belum mencerminkan pada beban tugas dan tanggung jawab, sehingga tidakmemacu inisiatif dan peningkatan kinerja; (3) penempatan PNS dalam suatujabatan belum mencerminkan  asas kompetensinya; (4)  masih kuatnyaperilaku aparat pemerintah  sebagai penguasa bukan sebagai pelayanmasyarakat.(b) Di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dihadapkan pada: (1) belumterintegrasinya penyelenggaraan visi dan misi reformasi birokrasi, terutamaditingkat pemerintah daerah, (2) struktur dan kultur birokrasi belumberorientasi pada kinerja sehingga dalam hal ini gemuknya organisasi dipemerintah daerah belum berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayananyang diberikan kepada publik, dan (3) sistem dan prosedur masih cenderungtumpang-tindih.(c) Di bidang pengawasan dihadapkan pada: (1) belum optimalnya  pengelolaansistem dan pelaksanaan pengawasan fungsional internal pemerintah, (2)rendahnya penerapan kode etik (masih tingginya korupsi, kolusi dannepotisme) di lingkungan birokrasi; (3) Belum sepenuhnya menerapkan sistem
reward dan punishment yang berimplikasi pada efek jera.

Tantangan ke depan, birokrasi diharapkan memiliki peranan yang strategis untukmendukung keberhasilan pembangunan nasional, dan penyelenggaraanpemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan daya saing nasionalIndonesia diperlukan birokrasi profesional, netral, efektif, dan efisien bebas darikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan birokrasi yangseperti itu, dibutuhkan upaya sistematis dan terencana serta berkesinambunganuntuk membangun birokrasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan dandinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternalsehingga ke depan birokrasi akan mampu memberikan dukungan bagipeningkatan daya saing di dunia internasional. Upaya sistematis dan terencanatersebut di atas, membutuhkan adanya suatu kajian yang komprehensif dalambentuk background study mengenai kondisi birokrasi saat ini, tantangan ke depanyang dihadapi, dan elaborasi arah kebijakan dan program pembangunan nasional



11

bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi ke depan, sebagai bagian daripenyusunan RPJMN 2015-2019.
1.3. TujuanTujuan dilaksanakannya kajian ini adalah sebagai berikut:1. Melakukan elaborasi kerangka konseptual/akademik tentang perkembanganadministrasi publik  dan identifikasi kebijakan yang terkait dengan substansipembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi;2. Melakukan analisis pencapaian kinerja pembangunan, tantangan ke depan danmemformulasikan kerangka pikir pembangunan bidang aparatur negara danreformasi birokrasi dalam RPJMN 2015-2019;3. Mengelaborasi visi, misi dan agenda Presiden dan Wakil Presiden terpilih yangterkait dengan pembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi;dan,4. Merumuskan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidangaparatur negara dan reformasi birokrasi dalam RPJMN 2015-2019 untukmendukung daya saing nasional dan keberhasilan pembangunan nasional diberbagai bidang.
1.4. KeluaranDari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan output yang antara lain:1. Hasil telaah konseptual atau akademik tentang perkembangan administrasipublik;2. Overview tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi saat ini;3. Terususunnya kerangka pikir dan elaborasi tantangan pembangunan nasionalke depan;4. Terususunnya rumusan rencana pembangunan bidang aparatur negara danreformasi birokrasi dalam RPJMN 2015-2019 yang meliputi sasaran, arahkebijakan dan strategi pembangunan.
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Sedangkan outcome yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat terumuskankonsep kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dan reformasibirokrasi yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan nasional diberbagai bidang dan peningkatan daya saing nasional.
1.5. Kerangka Pikir KajianSejak era reformasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangkameningkatkan kinerjanya sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat akanperbaikan birokrasi di tingkat pemerintahan serta demi terwujudnya tatapemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya tersebut antara lain denganditerbitkannya beberapa peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No.15Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab KeuanganNegara, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan.
Kegiatan kajian ini diselenggarakan dalam rangka memperoleh informasiperkembangan kemajuan implementasi peraturan perundang-undangan di atas,yang mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilaikemajuan perkembangan birokrasi publik pada RPJMN 2010-2014, sekaligussebagai dasar untuk merumuskan rencana pembangunan bidang aparatur negaradan reformasi birokrasi dalam RPJMN 2015-2019. Selanjutnya akan diselaraskandengan mengakomodasi visi dan misi Presiden terpilih. Secara detail kerangkaberpikir dari kajian ini dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini.
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Gambar I.1 Kerangka Pikir Kajian

Secara  umum  kerangka  kerja  dalam  mengimplementasikan  kegiatan kajian inidiawali dengan  melakukan identifikasi kerangka konseptual kajian denganmengelaborasi perkembangan paradigma atau pendekatan administrasi publikdan mengelaborasi peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahyang relevan dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi di Indonesia.
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Perkembangan kinerja pelaksanaan pembangunan aparatur negara dan reformasibirokrasi juga menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Selanjutnya,mengidentifikasi tantangan ke depan dalam pembangunan birokrasi pada RPJMN2015-2019, terutama berkaitan dengan aspek akuntabilitas, transparansi,pelayanan publik, dan pengawasan. Dan tahap terakhir adalah merumuskan danmerekomendasikan rencana pembangunan yang mendukung akselerasipembangunan reformasi birokrasi pada lima tahun mendatang (RPJMN 2015-2019).
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BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN

2.1. Tinjauan Konseptual
2.1.1.Konsepsi dan Fungsi BirokrasiBirokrasi adalah entitas penting suatu negara. Di dalam pendekatan institusional(kelembagaan), tercantum 'lalu-lintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun'ke Kebijakan Administrasi, lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke publik.Artinya, setiap kebijakan negara yang diselenggarakan pihak eksekutifditerjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi negara, di manapelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Dalamhal ini, instansi pemerintahan tersebut semuanya merupakan badan-badanbirokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifatlangsung berhubungan dengan masyarakat.
Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi, yaitu setiap organisasiyang berskala besar yang terdiri atas aparatur yang diangkat, di mana fungsiutamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yangtelah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasimerupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancangsedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yangefektif dan efisien.
Karakteristik birokrasi yang umum digunakan adalah yang diajukan olehMax Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:1. Organisasi yang disusun secara hirarkis2. Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.3. Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukandipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasikemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination).4. Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.
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Fungsi Birokrasi dalam
Pemerintahan Modern
1. Administrasi,
2. Pengaturan
3. Pengumpul informasi, dan
4. Pelayanan,

(Michael G. Roskin, et al)

1. Pelaksanaan Administrasi.
2. Nasehat Kebijakan (Policy Advice)
3. Artikulasi Kepentingan
4. Stabilitas Politik

(Andrew Heywood)

5. Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.6. Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.8. Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior's judgments).
Ditinjau secara politik, karakteristikbirokrasi menurut Weber hanyamenyebut hal-hal yang ideal. Artinya,terkadang pola pengangkatan pegawaidi dalam birokrasi yang seharusnyadidasarkan atas jenjang pendidikanatau hasil ujian, kerap tidak terlaksana.Ini diakibatkan masih berlangsungnyapola pengangkatan pegawaiberdasarkan kepentingan atasan (like
and dislike).
Michael G. Roskin, et al. menyebutkanbahwa sekurang-kurangnya ada 4fungsi birokrasi di dalam suatupemerintahan modern meliputiadministrasi, pelayanan, pengaturan, dan pengumpul informasi. Fungsi-fungsitersebut adalah sebagai berikut:
1. AdministrasiFungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalahmengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif sertapenafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berartipelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itusendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secarakeseluruhan.
2. Pengaturan (regulation)Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demimengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badanbirokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan, yakni: kepentingan individu
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Kategori Birokrat:
1. Top level civil servants,
2. Middle-rangking civil servants, dan
3. Junior-ranking civil servants.
Andrew Heywood

versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanyadiperhadapkan pada dua pilihan ini.
3. Pengumpul Informasi (Information Gathering)Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok, yaitu: (a) untukmengevaluasi apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran, dan(b) untuk keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun olehpemerintah berdasarkan situasi faktual. Dalam hal ini, Badan birokrasi menjadiujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara untuk menyediakan data-datasehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidaksemestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK yangmenimbulkan pembengkakan biaya di tingkat masyarakat. Pungli tersebutmerupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harusditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedurbaru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatanmelakukan pungli.
4. PelayananBirokrasi sesungguhnya diarahkan untuk kepentingan umum dalam rangkamelayani masyarakat.
Selain Roskin, et.al., Andrew Heywood juga mengutarakan sejumlah fungsi yangmelekat pada birokrasi. Bagi Heywood, fungsi dari birokrasi adalah:
1. Pelaksanaan Administrasi.Fungsi ini serupa dengan yangdiutarakan Roskin, et.al, bahwa fungsiutama birokrasi adalahmengimplementasikan ataumengeksekusi undang-undang dankebijakan negara. Sehubungan denganfungsi ini, Heywood membedakan 2 peran di tubuhpemerintah. Pertama, peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada ditangan politisi. Kedua, peran pelaksanaan kebijakan dalam mana peran ini ada ditangan birokrat. Sebab itu, kerap disebut bahwa suatu rezim pemerintahan disebutdengan “administrasi.” Misalnya administrasi Gus Dur, administrasi Sukarno,administrasi SBY, atau administrasi Barack Obama. Ini akibat kenyataan, suatu
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kebijakan baru akan “terasa” jika telah dilaksanakan. Fungsi administrasi, olehkarena itu, merupakan fungsi sentral dari birokrasi negara.
2. Nasehat Kebijakan (Policy Advice)Birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasehat kebijakan kepadapemerintah. Ini akibat birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasisuatu kebijakan, mereka adalah pelaksananya. Sebab itu, masalah dalam suatukebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul pada birokrasi. Heywoodmembedakan 3 kategori birokrat yaitu: (1) top level civil servants, (2) middle-
rangking civil servants, dan (3) junior-ranking civil servants. Top Level Civil Servantbanyak melakukan kontak dengan politisi, sementara middle dan junior civil
servants lebih pada pekerjaan-pekerjaan rutin di “lapangan.” Top Level Civil
Servants dapat bertindak selaku penasehat kebijakan bagi para politisi, dalammana informasi pelaksanaan kebijakan mereka peroleh dari middle dan junior civil
servants.
3. Artikulasi KepentinganKendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasi kepentingan (ini fungsi partaipolitik), tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasikepentingan. Dalam tindak keseharian mereka, birokrasi banyak melakukankontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Inimembangkitkan kecenderungan “korporatis” dalam mana terjadi kekaburanantara kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan kantor-kantorpemerintah (birokrasi). Kelompok-kelompok kepentingan seperti perkumpulandokter, guru, petani, dan bisnis kemudian menjadi “kelompok klien” yang dilayanioleh birokrasi negara. Pada satu ini “klientelisme” ini positif dalam arti birokrasisecara dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompoktersebut yang notabene adalah “rakyat” yang harus dilayani. Namun, pada sisi lain“klientelisme” ini berefek negatif, utamanya ketika birokrasi berhadapan dengankepentingan-kepentingan bisnis besar, dalam mana keputusan pemerintah“berbias” kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja merekaadalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya terlihat jelas dinegara-negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi padanegara-negara tersebut masih kurang handal. Sedangkanmenurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang
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untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan caramengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”. Dalam hal ini tujuandari birokrasi adalah:a. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misipemerintah dan negara;b. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral danprofessional;c. Menjalankan manajemen pemrintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan,evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dlld. Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung,mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahane. Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperolehlayanan dan perlindunganf. Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu Negara
2.1.2.Konsep Administrasi PublikAdministrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasamengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi.Selama beberapa periode, konsep administrasi publik mengalami perubahan yangdinamis mulai dari era konsep administrasi yang disebut “Old Public
Administration” sampai ke konsep “New Public Administration”. Dalam hal ini,Denhardt dalam Prasetya (2014), membedakan ke-tiga konsep administrasi publiksebagai berikut (lihat Tabel II.1):
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Tabel II.1
Pendekatan Old Public Administration, New Public Management, dan New

Public Service

Sumber: Denhardt dalam Prasetya, Meithya Rose. 2014
Old Public Administration (OPA)Beberapa pendapat mengenai administrasi lama (OPA) yang sering menjadirujukan diantaranya dari Litchfield, Domock, dan Waldo. Fokus administrasi lamaadalah sangat state-centered, negara adalah pelaksana dari seluruhpenyelenggaraan urusan publik. Menurut Litchfield dalam Tjokroamidjojo (1965)mendefinisikan administrasi negara sebagai “suatu studi mengenai bagaimana
bermatjam-matjam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga-tenaganja,
dibiayai, digerakan dan dipimpin”. Sedangkan Waldo dalam Tjokroamidjojo (1965)
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memberikan pengertian administrasi negara sebagai “manajemen dan organisasi
daripada manusia dan peralatanja guna mencapai tudjuan-tudjuan daripada
negara”. Peran yang dibebankan kepada negara dalam sistem administrasi lamaadalah harus tunduk pada hukum yang berlaku.
Menurut Utrech (1964), administrasi negara adalah penyelenggara daripada UUDdan manifesto politik. Sementara, menurut Litchfield dalam Utrech (1964)menyebutkan bahwa proses administrasi negara hanya memiliki tiga fungsi dasar,yaitu (1) perumusan kebijakan, (2) pengendalian unsur administrasi dan (3)penggunaan “dynamic administration” atau aspek manajerial. Dalampelaksanaannya kegiatan administrasi lama  dipengaruhi oleh peran ekologi,
personality, maupun situasi lain yang menjadi lingkungan administrasi negara.Fokus perhatian administrasi lama senantiasa tidak dapat dipisahkan darikekuasaan hukum (power of law). Menurut Rosembloom (1989) pendekatanhukum memandang administrasi negara sebagai upaya untuk memaksa hukum ketatanan kehidupan yang sebenarnya.
Pendekatan kekuasaan hukum pada praktek administrasi lama didasarkan padatiga hal, yaitu: pertama, administrative law, hukum sebagai body of law and
regulation mengendalikan kegiatan administrasi negara. Kedua, peradilanadministrasi negara, adanya kecenderungan bahwa setiap persoalan dalampraktek administrasi negara diselesailkan menurut prosedur peradilan. Ketiga,hukum konstitusional yaitu semua dan seluruh warga negara dirumuskan hak dankebebasannya. Dengan demikian administrasi publik lama adalah hukum in actiondan suatu hukum yang teregulasi atau dengan kata lain “pemerintah menuntutkepada warga negaranya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Thoha, 1999).Pelaksanaan administrasi lama mengalami kekacauan selama berpuluh-puluhtahun akibat hukum itu sendiri yang tidak mampu memelihara kinerja sektorpublik. Aspek hukum konstitusional pada akhirnya berakibat pada inefisiensikinerja sektor publik. Tatanan hukum yang ada mengakibatkan kondisi inefisiensipada kinerja sektor publik. Pada prinsipnya administrasi publik difokuskan padaproses layanan publik secara efektif dan efisisien, namun pada administrasi lamaadalah lebih difokuskan pada tatanan hukum yang mengutamakan aspek proseduryang sah (legal) menurut aturan perundangan yang berlaku. Menurut Rigs (1988),kekacauan administrasi publik lama terjadi hampir semua negara berkembangsebagai akibat dari ketidakefisienan atas nama peraturan, seperti terjadi di Cina,Irak, Kuba, Kolombia pada periode tersebut. Pemborosan akibat korupsi yang
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 Teknik NPM diambil dari sektor swasta dengan
penggunaan prinsip-prinsip pasar dan praktek
bisnis dan penekanan pada efisiensi dan kinerja.

 NPM menekankan performance sebagai kriteria
utama, dengan menerapkan teknologi
manajemen yang digunakan dilingkungan swasta
ke lingkungan publik.

 Dan yang cukup mendasar pula adalah
didorongnya swasta melakukan kegiatan yang
sebelumnya merupakan wilayah kerja birokrasi
dalam pemerintah.

merajalela pada akhirnya menghancurkan tatanan administrasi publik itu sendiri.Pada periode tersebut, administrasi publik lama mengembangkan modelpelayanan penuh dari Negara yang berakibat pada pemborosan dalam penyediaanpelayanan publik.
New Public Management (NPM)Sebelumnya, administrasi publik lama lebih banyak memberikan perhatian padamasalah aturan, anggaran dan personil (OPA). Kemudian, seiring dengan telahberkembangnya teknologi informasi, muncul pemikiran baru dengan konsep “New
Public Management (NPM)”, pemikiran ini digagas oleh Patrick Dunleavy (1991).Munculnya konsep ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi dibeberapa negarasehingga memicuupaya untukpenguatan efisiensidan penurunan biayapelayanan publik.Teknik NPM diambildari sektor swastadengan penggunaanprinsip-prinsip pasardan praktek bisnis danpenekanan padaefisiensi dan kinerja(Kostakis, 2011).
NPM memfokuskan pada pemisahan birokrasi pada unit yang lebih kecil,kompetisi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan jasa publik, danperubahan motivasi dan sekedar pelayan publik menjadi motif ekonomi, denganmemberikan insentif pada pelayanan publik seperti yang diberikan dalam usahaswasta.Mahmudi dalam Dachlan (2009) menambahkan bahwa NPM memiliki doktrin yangdifokuskan pada manajemen, bukan kebijakan, dan de-birokratisasi, kinerja danevaluasi kinerja, akuntabilitas berbasis hasil, pemecahan birokrasi publik menjadiunit-unit kerja, penerapan mekanisme pasar dengan kontrak-out atau outsourcinguntuk membantu mengembangkan persaingan di sektor publik, pemotongan biaya
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dan efisiensi, dan kebijaksanaan manajerial dalam menjalankan organisasi.Doktrin ini menekankan bahwa NPM terkait dengan semakin pentingnya layananpelanggan, devolusi kewenangan, reformasi peraturan, reformasi prosespenganggaran dalam kinerja penganggaran. NPM menekankan performancesebagai kriteria utama, dengan menerapkan teknologi manajemen yang digunakandilingkungan swasta ke lingkungan publik. Dan yang cukup mendasar pula adalahdidorongnya swasta melakukan kegiatan yang sebelumnya merupakan wilayahkerja birokrasi dalam pemerintah. Konsekuensi dari penerapan konsep tersebutadalah perlunya reformasi birokrasi secara kelembagaan (Kartasasmita, 1997).
Kritikan Atas Konsep NPMManning (2001, 297) berpendapat bahwa "konsep NPM sangat parsial" karenamengubah pandangan model Administrasi Publik (PA), tetapi "mengindahkanmanajemen publik lainnya dan tentu saja tidak membawa ke akhir sejarahmanajerial. "Drechsler (2005a) melihat NPM sebagai" bagian dari imperialismeekonomi neo-klasik dalam ilmu-ilmu sosial "yang didasarkan pada gagasan bahwasemua perilaku manusia selalu dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri dan, yanglebih konkret, maksimalisasi keuntungan. Salah satu argumen utama dari kritikDrechsler adalah bahwa NPM menganggap kepentingan publik dan swasta sebagaiidentik, terutama berkaitan dengan penggunaan teknik bisnis dalam ruang publik".Drechsler menyatakan bahwa konsep NPM membingungkan yaitu hanya lebihmengutamakan biaya rendah dan kecepatan dalam administrasi publikdibandingkan dengan persyaratan yang paling dasar dari setiap negara, khususnyadari demokrasi, yaitu keteraturan, transparansi, dan proses hukum. Lynn (2008,24) berpendapat bahwa" manajerialisme dipromosikan oleh kapitalisme globalsangat rentan terhadap kekuatan demokrasi karena memiliki kekuranganlegitimasi demokratis. Pandangan yang sama dari Greve dan Jesperson (1999, 147)mengartikulasikan bahwa "konsep warga negara, hak-hak warga negara danpartisipasi warga hampir tidak ada di konsep NPM." Selain itu, tidak ada buktiempiris bahwa reformasi NPM telah meningkat baik dari aspek produktivitas ataupun kesejahteraan; namun sebaliknya, Mierlo (1998, 401) menguraikan bahwa"beberapa tahun upaya dan pengalaman dari reformasi manajemen publik melaluikonsep NPM di Eropa Barat dan negara-negara OECD lainnya memberikan buktikegagalan relatif daripada kesuksesan.Berdasarkan pada kritik yang diberikan terhadap konsep NPM, Dunleavy et al.(2006: 467) berpendapat bahwa skema kognitif dan reformasi NPM mungkinmasih bertahan dengan beberapa elemen dalam pengembangan secara aktif.



24

Namun demikian, kebijakan NPM adalah secara intelektual tidak aplikatif karenaberangsur-angsur digantikan oleh berbagai pendekatan-teknologi informasi yangterpusat. Dalam hal ini, adanya “era digital governance” (DEG), yang melibatkan
reintegrasi fungsi ke ranah pemerintahan, mengadopsi digitalisasi holistik dankebutuhan yang berorientasi struktur, dan modernisasi proses administrasi, DEGdapat mungkin untuk membuat perubahan mandiri dalam administrasi publikyang erat terhubung dengan teknologi, organisasi, budaya, dan sosial efek.
DEG memiliki tiga elemen kunci: Reintegration (misalnya unity, penyederhanaanjaringan (network), konsentrasi pengadaan dan spesialisasi); needs-based holism(misalnya struktur berfokus pada klien, proses pemerintahan tangap, penyediaanlayanan one-stop); dan digitalisation (misalnya otomatisasi, Web 2.0 governance,pelayanan elektronik, bergerak menuju pemerintahan yang terbuka(open-book
government)).
Neo Weberian State (NWS)Berdasarkan pada lessons learned dari pengalaman konsep NPM, terbentuk sebuahalternatif lain terhadap masa depan administrasi publik adalah konsep Neo-Weberian State (NWS), yang pertama kali diperkenalkan oleh Pollitt dan Bouckaertdalam buku mereka “Public Management Reform: A Comparative Analysis (2004),dan kemudian dikemukakan oleh Drechsler (2005a dan 2005b), Drechsler danKattel (2008), Pollitt (2008), Potucek (2008), Randma-Liiv (2008) dan lain-lain.Menurut Pollitt dan Bouckaert (2004), NWS dapat dianggap sebagai modelreformasi publik-manajemen atau bahkan untuk orientasi politik. MenurutDrechsler and Kattel dalam Kostakis (2011), konsep NWS adalah:
“First, the state remains a strong steering and regulating presence within society.
Thus the objective is not the minimal state … The state is … the guarantor and
partner of both a strong economy and a civilized, socially cohesive society. It is the
initiator or facilitator of a whole range of addi- tional democratic mechanisms,
central and local, both representative and direct … Second, the state is steadily
modernizing, professionalizing and seeking improved efficiency. But there is no
assumption that aping the private sector … is the only way [author’s italicization] to
achieve efficiency and professionalism. Private sector methods may [author’s
italicization] be chosen on some occasions and for some policies, but they have no
auto- matic priority or superiority. (Pollitt 2008, 14)”
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NWS bukan hanya berusaha untuk
menggabungkan birokrasi Weberian
tradisional dengan beberapa metode

efisiensi NPM; melainkan juga
berusaha untuk memodernisasi

negara.

Dalam konsep NWS ini, negaratetap berperan utama dalammengelola administrasi publikdan negara yang berperan untukmelakukan modernisasi,professionalisasi dan mencariinovasi peningkatan efisiensi.Dalam hal ini, tidak ada asumsibahwa meniru metode sektor swasta merupakan satu-satunya cara untukmencapai efisiensi dan profesionalisme. Metode sektor swasta mungkin dapatditerapkan pada beberapa hal dan untuk beberapa kebijakan, tetapi bukan suatukonsep yang prioritas atau keunggulan dalam proses administrasi publik.Sebagaimana Pollitt (2008, 14) menggarisbawahi bahwa NWS bukan hanyaberusaha untuk menggabungkan birokrasi Weberian tradisional dengan beberapametode efisiensi NPM; melainkan juga berusaha untuk memodernisasi negara.Larbi (1999) menyatakan bahwa adopsi kehati-hatian dan selektif beberapaelemen NPM untuk sektor-sektor tertentu mungkin bermanfaat bagi pelayanankepada masyarakat. Namun, meskipun NWS mempertimbangkan pengalaman darikonsep NPM, terdapat kecenderungan untuk kembali ke bentuk top-down daripemerintahan, yang terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk memenuhi peningkatanpermintaan warga.
Pollitt dan Bouckaert (2004, 99-100) meringkas deskripsi tentang basis model
Weberian dalam empat hal berikut:a. Penegasan kembali peran negara sebagai fasilitator utama solusi masalah baruglobalisasi, perubahan teknologi, pergeseran demografik dan ancamanlingkungan;b. Penegasan kembali peran demokrasi perwakilan (pusat dan daerah) sebagaiunsur legitimasi dalam aparatur negara;c. Penegasan kembali peran hukum administrasi yang dimodernisasi denganpenerapan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hubungan warganegara,termasuk persamaan di depan hukum, kepastian hukum dan ketersediaanpengawasan hukum;d. Gagasan pelayanan publik yang mengakomodir pada status tertentu, budaya,syarat dan ketentuan.
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Selain 'Weberian Elemen', NWS juga mencakup beberapa 'Neo Elemen' yangdirangkum dalam empat hal sebagai berikut ini (Pollitt dan Bouckaert 2004, 99-100):a. Pergeseran dari orientasi internal melalui aturan birokrasi keorientasi eksternal dalam memenuhi kebutuhan warga dan keinginannya.Adanya penciptaan budaya profesional dan kualitas pelayanan.b. Suplementasi (bukan pengganti) dari peran demokrasi perwakilan (daerah)yang merepresentasikan secara langsung pandangan publik.c. Pengelolaan sumber daya dalam pemerintah, modernisasi peraturanperundang-undangan (hukum) yang relevan untuk mendorong orientasi yanglebih besar pada pencapaian hasil bukan hanya mematuhi pada prosedur yangtepat.d. Profesionalime pelayanan publik, sehingga 'birokrat' menjadi tidak hanyaahli/terampil dalam aturan yang relevan dengan bidang pelayan publik, tetapijuga menjadi profesional yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhanpublik/users.
Secara ringkas R. Slamet Santoso (2014), mendeskripsikan adanya pergeseranparadigm administrasi publik yang diawali dari birokrasi tradisional (Old Public
Administration) kemudian bergeser pada New Public Management (NPM) danpada puncaknya dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance yangmemusatkan orientasinya pada masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada TabelII.2 di bawah ini.
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Tabel II.2.
Pergeseran Paradigmatik Administrasi Publik

Aspek /
Paradigma Administrasi

Publik Tradisional
New Public

Management
Citizen-Centered

Governance

Konteks Stabil Kompetisi Perubahan yangterus Menerus
Populasi Homogen Terfragmentasi Berbeda-beda
Kebutuhan/
Masalah

Secara langsung,ditentukan olehProfesional Keinginandiekspresikanmelalui pasar Kompleks, berubah-ubah dancenderung beresiko
Strategi Memfokuskan padanegara danprodusen Memfokuskan padapasar dan konsumen Ditentukan olehmasyarakat sipil
Governance
melalui ...

Hirarkhi Pasar Jejaring danKemitraan
Aktor Aparat pemerintah Pembeli danpenyedia; klien dankontraktor KepemimpinanmasyarakatSumber: R. Slamet Santoso, Mei 2014
Konsep NPM dan NWS di IndonesiaGagasan konsep NPM dan NWS menjadi konsep administrasi publik yang lebihbaik dan berguna daripada OPA (old public administration), terutama bagi negara-negara berkembang yang manajemen publiknya sangat dipengaruhi olehkombinasi antara manajemen feodal dan OPA, misalnya di Indonesia. BirokrasiIndonesia masih sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh mandat dari atas (top-
down). Pembuat keputusan strategis adalah berdasarkan pemikiran pimpinan,sehingga pelayanan kepada masyarakat di sebagian besar organisasi pemerintahselalu gagal untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Ada beberapa datapenelitian yang dapat membuktikan penerapan yang tidak berhasil dari penerapangabungan konsep NPM dan NWS di Indonesia, seperti kasus manajemen air bersihdi sebagian besar daerah di Indonesia. Di Indonesia, masalah pada kinerjabirokrasi pelayanan publik mendapat perhatian besar dari banyak kalangan,karena masih dianggap tidak memuaskan publik (Dachlan, 2009).
Menurut Dwiyanto, dkk (2002) bahwa kondisi birokrasi akan mempengaruhikinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya untukmeningkatkan keunggulan kompetitif. Ide dari Dwiyanto (2000) tentang birokrasi
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 Administrasi tidak boleh bebas nilai
dan harus menghayati,
memperhatikan, serta mengatasi
masalah-masalah sosial yang
mencerminkan nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat.

 Perkembangan administrasi baru ini
melahirkan dorongan untuk
meningkatkan desentralisasi dan
makin mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat.

lebih dalam dan lebih kritis, yaitu menyatakan bahwa implementasi kaku danpemahaman tentang pedoman praktis dan teknis telah membuat rendah tingkatbirokrasi untuk tidak mampu mengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan.Birokrasi hirarkis akan menciptakan rasa takut pada aparat birokrasi terhadapatasan mereka. Gaya kepemimpinan dalam birokrasi cenderung menciptakansosok penguasa mutlak. Ketakutan birokrat untuk mengambil inisiatif dan inovasidalam penyediaan layanan sangat terkait dengan rasa takut membuat kesalahandan ditegur oleh atasan. Oleh karena itu, birokrat cenderung bertindak sesuaidengan pedoman yang ada dan menghindari untuk mengambil kebijaksanaanmeskipun faktual bahwa kadang-kadang diperlukan untuk melakukannya.
Indonesia telah menerapkan konsep NWS yang juga menerapkan beberapa halkecil dari konsep NPM. Namun demikian, kondisi birokrasi saat ini telahmenciptakan gejala patologis dalam bentuk berbagai penyalahgunaan kekuasaandan wewenang dalam birokrasi. Patologi birokrasi muncul karena norma-normadan nilai-nilai yang memandu tindakan birokrasi lebih berorientasi padakepentingan pribadi atau politik kekuasaan, bukan untuk kepentingan umum.Dalam hal ini, kondisi birokrasi “melenceng” dari konsep NWS itu sendiri, misalnyaberkaitan dengan profesionalisme pelayanan publik. Sehingga tidakmengherankan banyak kasus terkait penyimpangan kekuasaan yang terjadidilingkungan pejabat negara atau kepala pemerintahan di daerah.
Konsep NPM telah diadopsi olehBUMN seperti PLN (perusahaanutilitas listrik milik negara),Telkom dan PDAM. PDAM telahmengadopsi salah satu aspekorientasi NPM, yaitudesentralisasi, di manakewenangan didelegasikankepada unit pelayanan yang lebihkecil, dalam hal ini pada tingkatdaerah. Namun, disayangkankondisi saat ini tujuanpendelegasian tersebut, tanggungjawabnya hanya untukmemperpanjang birokrasi,
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sehingga tidak sesuai dengan prinsip efisiensi NPM. Sebagai warga negara, setiapindividu memiliki hak yang sama untuk menerima layanan dari birokrasi. Namundalam kenyataannya, hal itu tidak terwujud sesuai dengan harapan. Penyedialayanan sering cenderung memberikan lebih banyak prioritas bantuan untukkelompok-kelompok tertentu yang dianggap “kuat”, atau individu dengan dayatawar yang kuat kepada birokrat. Akibatnya, menurut Partini et. al. (2004),kesenjangan terjadi antara birokrasi dan warga yang harus melayani. Para petugasrelatif memiliki karakter untuk dilayani dibandingkan melayani masyarakat.Sehingga banyak jumlah keluhan konsumen terhadap kinerja layanan, yang tidakkongruen dengan harapan konsumen. Misalnya pada PDAM, banyak keluhanmasyarakat berkaitan dengan kualitas air yang memburuk dan aliran air yangtidak lancar ke konsumen (Dachlan, 2009).
Konsep New Public AdministrationPada dekade 2000-an telah bergeser konsep administrasi modern dari paradigmapengembangan administrasi semata (empowering the administration) kepadaparadigma pemberdayaan masyarakat sebagal mitra dalam administrasi publik(empowering the people to become partners in public administration). Paradigmaperkembangan administrasi publik yang mengarah kepada demokratisasiadministrasi publik  merupakan perwujudan dan pergeseran paradigma
government kepada paradigma governance.
Pada dasarnya administrasi publik baru tersebut memiliki pengertian bahwaadministrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, sertamengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yangberkembang dalam masyarakat. Perkembangan administrasi baru ini melahirkandorongan untuk meningkatkan desentralisasi dan makin mendekatkan pelayanankepada masyarakat. Hal ini menandakan bergulirnya gerakan administrasi publikbaru (new public administration)2. Konsep administrasi publik baru merupakanpenyempurnaan konsep dari NPM dan NWS, yang mana dalam hal ini publikdidorong untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kualitasbirokrasi publik itu sendiri, misalnya melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan / CSO (Community Society Organization).
2 Ginanjar Kartasasmita. 1997. Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan
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Indonesia menganut model tipe idealnya Max Weber. Tipe ideal itu melekat dalamstruktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikanpembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, danefisiensi. Walau dalam penerapannya tidak dilakukan sepenuhnya. Perubahansistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan bentukdari reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebelum memasuki reformasi1998, birokrasi dianggap sebagai alat pemerintah yang memiliki kekuasaan yangbesar terhadap masyarakat sehingga sering disalahgunakan oleh birokrat (orang-orang yang bekerja pada birokrasi pemerintahan dan mendapatkan gaji). Birokrasiyang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah bersifat tidaknetral karena hanya mementingkan penguasa bukan rakyat. Sehingga rakyatmenjadi jenuh karena pelayanan birokrasi yang terkesan lamban, berbelit-belit,tidak adil, tidak transparan, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut membuatmasyarakat memiliki stigma yang negatif terhadap birokrasi. Oleh karena itu,birokrasi segera mengalami perubahan yaitu reformasi birokrasi, reformasi inisesungguhnya memiliki harapan yang besar akan adanya pelaksanaan birokrasiyang dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan membawa pada kesejahteraan.
Reformasi birokrasi itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk otonomi daerah(desentralisasi). Menurut Oates dalam Arzaghi (2004, hal. 5), faktor yangmempengaruhi terjadinya desentralisasi di suatu negara adalah:1. Pendapatan per kapita dan pengeluaran publik yang naik secara tidakproporsional. Sehingga menimbulkan tekanan adanya desentralisasi fiskal.2. Ukuran Negara. Semakin besar/luas suatu negara,  pelayanan publik yangdilakukan oleh pemerintah pusat semakin terbatas, karena biaya transportasilebih tinggi, keterbatasan informasi, dan kekurangan perhatian dari pusat kedaerah terutama daerah pedalaman terkait tuntutan dengan latar belakangetnis yang berbeda dan preferensi, menimbulkan tekanan adanyadesentralisasi fiskal.Selain itu, menurut Oates dalam Anwar Shah (2005, hal. 4) menyebutkan bahwapelayanan publik yang paling efisien diselenggarakan oleh pemerintahan yangmemiliki kontrol geografis yang paling terjangkau publik, karena:1. Pemerintah daerah tersebut yang paling memahami kebutuhanmasyarakatnya;
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2. Keputusan pemerintah daerah tersebut yang paling responsif terhadapkebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untukmelakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;3. Mengurangi tumpangtindih kewenangan;4. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnyaakan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.Desentralisasi sebagai bentuk dari reformasi birokrasi seharusnya dapatmenciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi padakepentingan publik. Dalam hal ini, memposisikan publik (citizen) sebagai pusatdari sistem pemerintahan dan mengutamakan fungsi birokrasi sebagai pelayanmasyarakat. Menurut Smith (2001), sistem desentralisasi pada pemerintahan disuatu negara merupakan wujud pencerminan demokratisasi di negara tersebut,yang dapat mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan nasional(lihat Gambar II.1).
Gambar II.1.

Kerangka Desentralisasi

Sumber: Lawrence D. Smith. 2001. Reform and Decentralization of Agricultural Services: A PolicyFramework. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma
Kerangka desentralisasi yang dibangun oleh Smith sejalan dengan konseppelayanan publik yang berorientasi pada pendekatan New Public Service (Denhardt& Denhardt, 2000). Dalam hal ini, birokrasi melalui sistem desentralisasi dituntutuntuk lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan publik. Birokrasi pundituntut untuk secara pro-aktif membuka ruang publik seluas luasnya danmemberdayakan warga dalam proses penyelenggaran pelayanan publik. Dalam halini keberhasilan suatu pelayanan tidak hanya diukur dari jumlah prosedur yangsedikit, waktu yang singkat atau biaya yang murah, tetapi juga seberapa mudah
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New Public Service

 Penyelenggara pelayanan publik
perlu menyediakan mekanisme yang
efektif untuk melibatkan masyarakat
(citizen engagement) dalam proses
pelayanan publik.

 Mekanisme ini harus mengusung
nilai-nilai seperti kolaborasi,
interaksi, partisipasi, kepercayaan
(trust), tanggung jawab bersama
(shared responsibilities), keadilan,
dan transparansi.

akses warga terhadap pelayanan publik, sejauh mana kebutuhan mereka terpenuhidan seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan. Untuk mencapaihal tersebut, penyelenggara pelayanan publik perlu menyediakan mekanisme yangefektif untuk melibatkan masyarakat (citizen engagement) dalam proses pelayananpublik. Mekanisme ini harusmengusung nilai-nilai sepertikolaborasi, interaksi, partisipasi,kepercayaan (trust), tanggung jawabbersama (shared responsibilities),keadilan, dan transparansi.Menurut Kartasasmita (1997),pembangunan budaya birokrasiadalah lebih utama dibandingpembaharuan yang hanya bersifatstruktural. Dalam hal ini, yang perlumenjadi perhatian adalahmemperbaiki sikap birokrasi dalamhubungan dengan masyarakatnya,antara lain adalah:1. Birokrasi harus mengembangkan keterbukaan (transparency). Yang acapkalimembuat birokrasi jauh dari masyarakat atau masyarakat yang harusdilayaninya jauh dari birokrasi adalah ketertutupan. Sebagai akibatketertutupan, masalah-masalah dan pikiran-pikiran pembaharuan tidakmudah diterima. Juga ada kecemburuan terhadap jabatan yang dipegang danrasa keenggangan untuk berbagi pengalaman dan kewenangan. Ketertutupanjuga adalah untuk menyembunyikan ketidakmampuan dan menggambarkankeengganan menerima kritik. Mengembangkan sikap keterbukaan dengandemikian amat penting dalam upaya menyempurnakan birokrasi. Keterbukaanakan merangsang perbaikan melalui saling-silang gagasan (cross-fertilization).2. Birokrasi harus mengembangkan akuntabilitas (accountability). Birokrasibukan kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan alat untuk mencapai tujuanyang lebih besar sehingga tindak tanduknya harus selalu dapat diawasi dandipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dalam konsepbirokrasi adalah harus bersifat hirarkis dari bawah ke atas, dalam strukturorganisasi. Dalam kehidupan masyarakat demokratis yang makin terbuka,masyarakat menuntut agar setiap pejabat siap menjelaskan dan dapat
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Perbaikan Sikap Birokrasi dalam Hubungan
dengan Masyarakat

1. Birokrasi harus mengembangkan keterbukaan

2. Birokrasi harus mengembangkan akuntabilitas

3. Birokrasi harus membangun partisipasi

4. Birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada
yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah
dan kurang berdaya (the underprivileged).

5. Membangun etika birokrasi.

6. Menegakkan prinsip-prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah.

Sumber: Kartasasmita (1997)

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Kesemua itumembutuhkan perubahan sikap dari birokrasi yang sifatnya mendasar.Pembaharuan sikap yang demikian akan menghasilkan birokrasi yang makintanggap dalam menghadapi tantangan dan lebih tangkas dalam memanfaatkanpeluang dan mengatasi masalah, juga makin peka terhadap kebutuhan,tuntutan, dan dinamika masyarakat.3. Birokrasi harus membangun partisipasi. Pengalaman banyak Negaramenunjukkan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi masyarakatamat diperlukan. Partisipasi harus dilandasi oleh kesadaran, bukan karenapaksaan. Pantisipasipada lapisan bawah(grassroots) yangefektif adalah apabiladiselenggarakan secarabersama dalam lingkupkelompok-kelompokmasyarakat (local
communities), denganmemanfaatkankearifan lokal (local
wisdom) dan kekhasanlokal (local specifics).Bentuk dan carapartisipasi seperti ituakan menghasilkansinergi dan manfaatekonomi yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut serta di dalamnya.Merupakan tugas birokrasi untuk merangsang terjadinya partisipasi dankegiatan kelompok masyarakat serupa itu dalam rangka membangunmasyarakat secara berkesinambungan.4. Birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebihkepada yang lemah dan kurang berdaya (the underprivileged). Sikapkeberpihakan (affirmative) ini hanya akan ada kalau ada pemahaman dankepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat di lapisan bawah. Untukitu, hambatan psikologis harus diatasi karena birokrasi (terutama di lapisanatas yang justru menentukan) pada awalnya timbul dari kelompok elite, yang
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tidak selalu tanggap dan mudah menyesuaikan atau mengasosiasikan diridengan rakyat kecil.5. Membangun etika birokrasi. Di bidang administrasi publik, masalah etikadalam birokrasi menjadi keprihatinan yang sangat besar, karena prilakubirokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak.Selain itu, birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorangbirokrat bekerja untuk negara dan berati juga untuk rakyat. Berkaitan denganitu, belakangan ini banyak kepustakaan etika administrasi yang membahas danmengkaji etika kebajikan (ethics of virtue). Etika ini berbicara mengenaikarakter yang dikehendaki dari seorang administrator. Konsep ini merupakankoreksi terhadap paradigm yang berlaku sebelumnya dalam administrasi, yaituetika sebagai aturan (ethics as rule), yang dicerminkan dalam strukturorganisasi dan fungsi-fungsi serta prosedur termasuk sistem insentif dandisinsentif senta sanksi-sanksi berdasarkan aturan.6. Menegakkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, merupakanlangkah yang amat penting dan telah menjadi keharusan, dalam rangkameningkatkan pelayanan dan pantisipasi publik. Pendelegasian wewenang kedaerah baik propinsi maupun kabupaten/kota, harus disertai dengan upayapenataan kembali birokrasi. Sesungguhnya dengan desentralisasi dan otonomiterjawab hanyak sekali persoalan. Salah satu diantaranya adalah rentangkendali manjemen publik. Dengan desentralisasi dan otonomi, rentang kendalitersebut dapat lebih dipersingkat. Namun, konsekuensinya pada sistembirokrasi harus diperhitungkan. Kewenangan-kewenangan yang lebih besaryang diberikan kepada daerah harus diikuti dengan peningkatan kemampuanbaik SDM maupun institusi di daerah untuk melaksanakan pekerjaan yangselama ini menjadi urusan pusat.
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2.2. Tinjauan KebijakanDalam rangka mewujudkan sasaran RPJMN 2015 dan 2019 sebagaimana telahtertuang dalam RPJP 2005-2025, yaitu “memantapkan pembangunan secaramenyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitifperekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, sertakemampuan Iptek” (lihat Gambar 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007tentang RPJPN Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yangmeliputi periode RPJMN I (2005-2009), periode RPJMN II (2010-2014), periodeRPJMN III (2015-2019), dan periode RPJMN IV (2020-2024).
Gambar II.2.

Tahapan Sasaran RPJMN Dalam RPJPN 2005 -2025

Sumber: Bahan Presentasi Forum Group Discussion Kedeputian Polhukam Bappenas. Proses
Bisnis
Strategi RPJMN (2015-2019)

Mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalamRPJPN 2005-2025, pemerintah menyusun rancangan reformasi birokrasi melaluiPeraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025 berikut ini:
a. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014)Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan padapenguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahanyang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas
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pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi.
b. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019)Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama,pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai padaberbagai komponen strategis birokrasi  pemerintah pada lima tahun pertama.
c. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melaluipeningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadipemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi padalima tahun kedua (lihat Gambar II.3).

Gambar II.3
Tahapan Pencapaian Sasaran lima Tahunan  Grand Design Reformasi

Birokrasi

Dalam rangka menindaklanjuti sasaran lima tahun pertama (2010-2014),reformasi birokrasi pada sasaran lima tahun ke dua (2015-2019) diarahkan padaterwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif danefisien, dan pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga, diharapkan birokrasidalam lima tahun ke depan dapat mendukung peningkatan daya saingpembangunan perekonomian Indonesia.
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2.2.1.. Birokrasi Yang Bersih dan AkuntabelPemerintah Indonesia pada sasaran lima tahun pertama (2010-2014) dan padamasa pemerintahan  sebelumnya telah menghasilkan beberapa peraturanperundang-undangan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersihdan bebas KKN. Komitmen pemerintah tersebut sebenarnya telah dimulai sejakawal era reformasi dengan disahkannya UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme. Kemudian, diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapatbeberapa undang-undang yang relevan dalam mendukung terwujudnya birokrasiyang bersih, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparat Sipil Negara. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalammengimplementasikan undang-undang tersebut antara lain adalah (lihat GambarII.4.)
1. Penyelenggaraan Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dan Zona

IntegritasDokumen Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh seluruh pimpinan danpejabat/pegawai K/L dan Pemda dengan format baku yang telah ditetapkan.Acuan kebijakan dari strategi ini adalah:a. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Tahun 2012.b. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman UmumPakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda.c. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 60 Tahun 2012 tentang PedomanPembagian Zona Integritas.d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi DanWilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintahe. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang PedomanEvaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
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2. Kewajiban LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)Salah satu strategi pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansiyang wajib bagi aparatur negara. Pelaksanaan kewajiban LHKPN mengacu padaperaturan perundang-undangan berikut ini:a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari KKN;b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;c. Surat Edaran Menteri PAN No. SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara;d. Surat Edaran Menteri PAN No. SE/05/M.PAN/04/2006 tentang laporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara;e. Surat Edaran Menteri PAN No. SE/16/M.PAN/10/2006 tentang TindakLanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;f. Surat Edaran Menteri PAN No. SE/01/M.PAN/01/2008 tentang PeningkatanKetaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara UntukPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;g. Surat Edaran Menteri PAN & RB No. SE/05/M.PAN-RB/03/2012 tentangKewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan PenyampaianLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan K/L danPemda.
3. Penerapan Disiplin PNSKesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturankedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman.Penegakan disiplin PNS perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untukmengurangi terjadinya korupsi. Peraturan yang menjadi acuan penerapandisiplin PNS adalah:a. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;b. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
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4. Penerapan Kode Etik KhususSikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya,termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkunganorganisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuanmenghindari sikap dan tingkah laku koruptif. Peraturan yang menjadi acuanadalah:a. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korpsdan Kode Etik PNS atau peraturan perundang-undangan lainnya yangberlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu;b. Peraturan tentang kode etik PNS di lingkungan instansi masing-masing yangditetapkan oleh pimpinan K/L dan Pemda.
5. Penerapan Whistleblower SystemDalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindakpidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, sistem penangananpengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjutilaporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Peraturanyang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan BagiPelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama(Justice Collabolator) di dalam perkara tindak pidana tertentu;c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 tentang SistemPenanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi diK/L dan Pemda;
6. Pengendalian GratifikasiPemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitaslainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yangdilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Peraturan yang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun2001;
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b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi;c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 tentang PeningkatanPelaksanaan Pengawasan dan Disiplin PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRIdalam rangka Cuti Bersama Hari Raya Keagamaan.
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Gambar II.4
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih
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7. Penanganan Conflict of InterestUpaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yangdisebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yangberkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasilainnya. Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri PAN dan RBNo. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan BenturanKepentingan di Lingkungan K/L dan Pemda.
8. Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti KorupsiRangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yangbertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai. Peraturanyang menjadi acuan adalah Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan pimpinan K/L dan Pemdauntuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meniadakanperilaku koruptif dilingkungan instansi masing-masing.
9. Pelaporan Transaksi KeuanganPimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untukmenyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawaidilingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan II.Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikanterlibat dalam tindak pidana korupsi. Peraturan yang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;b. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang PeningkatanPengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yangBerintegrasi, Akuntabel dan Transparan.
10. Rekrutmen Secara TerbukaBertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitasmelalui cara yang obyektif dan transparan. Peraturan yang menjadi acuanadalah:a. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNSsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2002;
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b. Peraturan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002.
11. Promosi Jabatan Secara TerbukaBertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yangberasal dari lingkungan internal atau eksternal melalui kompetisi yang sehat,terutama untuk jabatan struktural Eselon I dan II. Peraturan yang menjadiacuan adalah:a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;b. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNSDalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah No. 13 Tahun 2002;c. Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000.Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan menjadilandasan hukum dalam menyelenggarakan birokrasi yang akuntabel antara lainadalah (lihat Gambar II.5).
1. Pemenuhan Akuntabilitas KinerjaPenerapan akuntabilitas melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektifuntuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangkamencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengahmupun jangka pendek. Sehingga, peluang untuk terjadinya tindak pidanakorupsi dapat dibatasi. Peraturan yang menjadi acuan antara lain adalah:a. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara;b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tahun tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;c. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintahd. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
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e. Keputusan Menteri PAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang PedomanUmum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;f. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;g. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 25 Tahun 2012 tentang PetunjukPelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.h. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu AtasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kewajiban Pelaporan Keuangan PublikBertujuan agar informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alatuntuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasipenyimpangan secara efektif. Peraturan yang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK;d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan;e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara;f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011;g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang AkuntansiBerbasis Akrual pada Pengelolaan Keuangan Daerah;h. Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang AkuntansiBerbasis Akrual.
3. Tindaklanjut Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIPRekomendasi dari BPK/KPK/APIP wajib ditindaklanjuti pemerintah gunaperbaikan pengelolaan keuangan negara. Peraturan yang menjadi acuan antaralain adalah:a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK;
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b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi PemberantasanKorupsi;c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yangtelah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah;d. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah;e. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang TataCara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;g. Peraturan Menteri PAN No. 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman UmumPelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindaklanjut HasilPengawasan Fungsional;h. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 13 Tahun 2011 Tentang PenyelesaianTindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Tidak DapatDitindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
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Gambar II.5.
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Akuntabel



47

Empat faktor yang mempengaruhi
keberhasilan organisasi:

1. Karakteristik Organisasi

2. Karakteristik lingkungan internal dan
lingkungan eksternal

3. Karakteristik pekerja

4. Kebijakan dan praktek manajemen,
kriteria kebijakan dan paraktek
manajemen

2.2.2. Birokrasi Yang Efisien dan EfektifDua hal utama untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif adalahpertama, penyediaan layanan publik yang tanggap (baik pada aspek waktumaupun biaya) dan sesuai untuk pemenuhan kebutuhan publik. Kedua,pengelolaan keuangan publik yang berpegang pada prinsip efisiensi dan tepatperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan publik.Menurut Dwiyanto, dkk (2008:76), efisiensi pelayanan birokrasi adalahperbandingan antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akanefisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan  input pelayanan, sepertibiaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa.Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapatmemberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya danwaktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapajauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Aksespublik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan ataukepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harusdikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitaskorupsi dalam sistem layanan birokrasi. Birokrasi pelayanan publik yang korupakan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh penggunajasa dalam mengakses layanan publik, dengan demikian harus mengeluarkan biayaekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi, padahalsecara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publiksecara keseluruhan. Demikianpula efisiensi pelayanan darisisi output, dipergunakanuntuk melihat pemberianproduk pelayanan olehbirokrasi tanpa disertaiadanya tindakan pemaksaankepada pihak publik untukmengeluarkan biaya ekstrapelayanan.Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum (dalam Steers, 1985:60), mengemukakanbahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yangmerupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang
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tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindariketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Dari pengertiantersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sangat tergantung kepada faktoreksternal dan internal organisasi. Sementara itu, Steers (1985:9) menyebutkanbahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan akhir organisasi,yaitu: Pertama, Karakteristik Organisasi, karakteristik organisasi terdiri daristruktur dan tehnologi organisasi. Struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnyadesentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusaninteraksi antar pribadi. Sedangkan teknologi adalah mekanisme suatu organisasiuntuk mengubah masukan/input menjadi keluaran jadi. Kedua, Karakteristiklingkungan yaitu terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkunganeksternal. Lingkungan internal pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi,misalnya orientasi pada prestasi dan pekerja sentris. Sedangkan lingkunganeksternal adalah kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi danmempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi. Ketiga, Karakteristikpekerja merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas organisasi, karenaperilaku pekerja inilah yang dalam jangka panjang akan memperlancar ataumemperlambat tujuan organisasi. Keempat, Kebijakan dan praktek manajemen,kriteria kebijakan dan paraktek menejemen terdiri dari penetapan tujuanstrategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakanlingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilankeputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi.Komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektifantara lain adalah di bidang keuangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara; dan di bidang pemerintahan telah disahkan UU Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (ASN), dan Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. Sebelumnya juga telah diterbitkan undang-undangyang terkait kelembagaan dan ketalaksanaan, seperti UU Nomor 39 Tahun 2008tentang Kementerian Negara, dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.Sementara di bidang informasi dan pelayanan publik, telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik danUndang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Beberapa strategi pemerintah
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dalam rangka menyelenggarakan birokrasi yang efisien dan efektif antara lainadalah (lihat Gambar 7):
1. Penyusunan Pedoman Tatalaksana dan Standar Pelayanan PublikBertujuan untuk memberikan kesederhanaan pelayanan, mencakup prosedurdan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah,lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudahdilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Selain itu, adanyaKejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam halprosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupunadministratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalammemberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata carapembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditentukan.Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah:a. Peraturan MenPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman TatalaksanaPelayanan Umum;b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang PedomanStandar Pelayanan
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-

Procurement)Bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, danefektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah. Peraturanperundang-undangan yang menjadi acuan adalah: Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan diubah kembalidengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
3. Pengukuran Kinerja Individu (Birokrat)Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatanperan, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka memotivasi birokratuntuk mendukung ketersediaan pelayanan yang efisien dan efektif pada suatuorganisasi. Peraturan perundang-udangan yang menjadi acuan adalahPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi KerjaPNS.
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4. Penerapan National Single Window (NSW) dan INATRADETujuan umum penerapannya adalah untuk meningkatkan kecepatanpenyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerjasistem layanan yang ter-integrasi antar seluruh entitas yang terkait,meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintasbarang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release
andclearance of cargoes, meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasiyang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Peraturan yang menjadi acuanadalah:a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 TentangPenggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single

Window.b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/M-DAG/PER/6/2009 TentangKetentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem ElektronikMelalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window,c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2011 Tentang PelayananDokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesia NationalSingle Window (INSW),
5. Penyusunan Kebijakan E-CommercePengaturan e-commerce bertujuan untuk memberikan kepastian dankesepahaman Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan memberikanperlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dankonsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.Peraturan perundang-udangan yang menjadi acuan masih tahap penyusunan diKementerian Perdagangan.
6. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE)Bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP melalui kemudahanmendapatkan informasi dan percepatan proses perizinan penanaman modal.Terdapat tiga platform pada SPIPISE, yaitu: Pemprosesan Aplikasi Perijinan;Penelusuran Dokumen dan Status Aplikasi; Portal Informasi. Peraturanperundang-udangan yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala BKPM No.14Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi SecaraElektronik.
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7. Penghematan AnggaranBertujuan untuk meningkatkan alokasi belanja langsung yang terkait denganpembiayaan pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan yangmenjadi acuan adalah:a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-LangkahPenghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga DalamRangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2014.c. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;d. Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2014 Tentang PeningkatanEfektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;e. Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor 7 Tahun 2012 Tentang PeningkatanPengawasan Dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang danBelanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara; danf. Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor 18 Tahun 2012 tentang PeningkatanEfisiensi, Penghematan, dan Kesederhanaan Hidup.
8. Penataan kelembagaanBertujuan untuk mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif, tepat fungsidan tepat ukuran. Sebagai landasan hukum, antara lain UU Nomor 39 tahun2008 tentang Kenenterian Negara, Perpres Nomor 91 Tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Perpres Nomor 92 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; dan Permen PAN dan RB Nomor

65-68 Tahun 2011, yakni:  (i) Pedoman Umum Sistem Kelembagaan Pemerintah,

(ii) SOP Penataan Kelembagaan Pemerintah, (iii) Pedoman Evaluasi Kelembagaan

Pemerintah, dan (iv) Pedoman Umum Kelembagaan Instansi yang Menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

9. Evaluasi Reformasi BirokrasiEfektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasimelalui suatu kriteria evaluasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai
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tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Peraturanperundang-undangan yang menjadi acuan adalah:a. Perpres Nomor 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –
2025,b. PermenPAN dan RB Nomor 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2014 Tentang PedomanEvaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahd. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria danUkuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
10. Penerapan E-BudgetingBertujuan untuk: (i) mengurangi peluang “main mata” antara oknum eksekutifdan legislatif, (ii) memberikan akses informasi kepada publik terhadapanggaran yang dirancang pemerintah bersama legislatif. Beberapa pemerintahdaerah telah menerapkan e-budgeting, misalnya Kota Surabaya dan DKIJakarta. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa keuangandaerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat. Dalam hal ini, masyarakat wajib mengetahui dan mendapatkanakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; dan,c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
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Gambar II.6.
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Efisien dan Efektif
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Kepuasan masyarakat
atas kualitas pelayanan
prima tercermin dari:

1. Transparansi,

2. Akuntabilitas,

3. Kondisional,

4. Partisipatif,

5. Kesamaan hak,

6. Keseimbangan hak
dan kewajiban

PRINSIP PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK:

1. Tangible (terjamah)

2. Reliable (handal)

3. Responsiveness (tanggap)

4. Assurance (jaminan)

5. Empathy (empati)

2.2.3. Pelayanan Publik Yang BerkualitasLovelock dalam Widodo (2001:272) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsipyang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, yaitu:
Pertama, Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil, dankomunikasi material. Kedua, Reliable (handal), kemampuan membentuk pelayananyang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan. Ketiga, Responsiveness(tanggap), yakni rasa tanggung jawabterhadap mutu pelayanan. Keempat,

Assurance (jaminan), yakni pengetahuan,perilaku dan kemampuan pegawai.Kelima, Empathy (empati), yakniperhatian perorangan pada pelanggan.Menurut Sinambela, dkk (2011: 6), secarateoritis, tujuan pelayanan publik padadasarnya adalah memuaskan masyarakat.Untuk mencapai kepuasan itu dituntutkualitas pelayanan prima yang tercermindari: Pertama, Transparansi, yaknipelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yangmembutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kedua,Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Kondisional, yakni pelayanan yang sesuaidengan kondisi dan kemampuan pemberi danpenerima pelayanan dengan tetap berpegangpada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat,Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapatmendorong peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan, danharapan masyarakat. Kelima, Kesamaan hak,yaitu pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Keenam, Keseimbangan hak dankewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antarapemberi dan penerima pelayanan publik.
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Sejak era reformasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangkameningkatkan kinerjanya sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat akanperbaikan pelayanan publik serta demi terwujudnya tata pemerintahan yangbersih. Upaya tersebut antara lain dengan diterbitkannya beberapa peraturanperundangan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI,,dan terakhir Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Beberapa strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananpublik antara lain adalah (lihat Gambar 8):
1. Penerapan Pedoman Pelayanan PublikPelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupuntidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehinggamemenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah:a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PAN/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang PedomanInovasi Pelayanan Publikg. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang PedomanStandar Pelayanan.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
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Bertujuan dalam rangka menyederhanakan prosedur birokrasi yang melibatkanlayanan publik dari beberapa instansi pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah:a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu SatuPintu di Bidang Penanaman Modal;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PelayananTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;f. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, DanPelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjaminakses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalamrangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenispelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM, termasukjuga indeks biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan. Peraturanperundang-undangan yang menjadi acuan utama adalah:a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;c. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar PelayananMinimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota.d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 Tentang SPM BidangSosial Daerah Provinsi dan Kab./Kota.
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e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang PetunjukTeknis Penyusunan dan Penetapan SPM.f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang PerubahanAtas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunan Rencana Pencapaian SPM.h. Peraturan Menteri Perumahan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang SPM BidangPerumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab./Kota.i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 Tentang SPM BidangKesehatan di Kabupaten/Kota.j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak KorbanKekerasan.k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang SPMLingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kab./Kota.l. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 Tentang SPM BidangKeluarga Berencana.m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPMPendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010Tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang SPMBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang SPM BidangKetahanan Pangan Provinsi dan Kab./Kota.q. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106 Tahun 2010Tentang SPM Bidang Kesenian;r. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010Tentang SPM Bidang Kominfo di Kab./Kota.
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4. Penerapan Keterbukaan Informasi PublikBertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negaratermasuk dalam pengelolan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatanpartisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih, dan bebas dari KKN. Peraturan perundang-undangan yang menjadiacuan adalah:a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik;b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikc. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandarLayanan Informasi Publik.
5. Penanganan Pengaduan PublikBerkaitan dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkankepada masalah maladministrasi. Peraturan perundang-undangan yangmenjadi acuan adalah:a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang PedomanPenyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasionalc. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 TentangPenanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Memberdayakan Partisipasi PublikDalam proses pembangunan nasional, pemerintah telah menerapkanadministrasi modern melalui pendekatan new public services sebagaimana yangdituangkan secara jelas dalam peraturan dan perundang-undangan yangberlaku saat ini. Keterlibatan publik pada tahap perencanaan dan pengawasanpembangunan nasional telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lainadalah:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentangTatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaandalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang PedomanSurvei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
c. Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang PedomanUmum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan InstansiPemerintah.

7. Penilaian Kinerja Pelayanan PublikBertujuan untuk memantau dan menilai perkembangan perbaikan kualitaspelayanan di sektor publik melalui pengukuran indikator/kriteria evaluasi yangsudah ditentukan sebelumnya atau pengamatan (observasi) langsung di unitpelayanan terkait. Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang menjadireferensi dari strategi ini adalah:a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 Tentang PedomanPenilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;b. Keputusan Menteri PAN Nomor 58/Kep/M.Pan/9/2002 Tentang PedomanPelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima sebagai UnitPelayanan Percontohanc. Peraturan Menteri Pendayagunaan PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2014Tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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Gambar II.7.
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
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BAB III
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

PEMBANGUNAN DAN TANTANTAN KE DEPAN

3.1. Pencapaian Kinerja Bidang Aparatur NegaraReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur, dengantujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sesuaidengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa“pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untukmeningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, agar mampu mendukungkeberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Untuk mewujudkan haltersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-1 (2004-2009)ditetapkan satu agenda pembangunan nasional yaitu Penciptaan TataPemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Agenda ini merupakan upaya untukmewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang tergambarpada tercapainya upaya penuntasan penyalahgunaan kewenangan dalam bentukpraktik-praktik KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negaradan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraanpembangunan. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahapke-2 (2010-2014) pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangkaReformasi Birokrasi di letakkan pada prioritas nasional 1 Reformasi Birokrasi danTata Kelola.Secara umum dapat diinformasikan bahwa upaya mewujudkan aparatur negarayang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola pada periode RPJMN2010-2014 telah menunjukkan hasil yang nyata, antara lain ditunjukkan dengan:
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(1) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang ditandai denganmeningkatnya secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat,laporan keuangan K/L, dan laporan keuangan pemerintah provinsi; (2)meningkatnya efisiensi keuangan negara, terutama sebagai hasil dari prosespengadaan barang/jasa secara elektronik; (3) meningkatnya akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah terutama pada K/L dan pemerintah provinsi; (4) pelayananpublik yang semakin baik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasidalam berbagai layanan publik, seperti di bidang pengadaan barang/jasapemerintah, perijinan penanaman modal, pelayanan kepabeanan melalui sistemNSW, perijinan di bidang perdagangan (ina-trade), pelayanan sertifikasi tanahdengan sistem larasita, dan lain-lain; (5) tersedianya kerangka kebijakan sebagaipondasi yang kokoh bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik; (6)terciptanya manajemen SDM aparatur yang kompetitif dan berbasis merit melaluiinovasi dalam sistem perencanaan formasi, rekrutmen, seleksi, promosi,manajemen kinerja pegawai, penegakan disiplin, serta (7) telah terbangunnyakerangka kebijakan dan kelembagaan untuk mengakselerasi pelaksanaanreformasi birokrasi di tingkat K/L maupun pemda.Di sisi lain, keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yangbaik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaanwewenang; meningkatnya kualitas pelayanan publik; terbentuknya birokrasipemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi dengandidukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan kompeten; dan pada akhirnyamendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis, danberkeadilan. Reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan berbagaikemajuan, namun demikian apabila dibandingkan dengan negara-negara kawasanASEAN dan anggota BRICS, maka kualitas birokrasi Indonesia masih jauhtertinggal. Data Tabel III.1. di bawah ini memperlihatkan adanya ketertinggalanbirokrasi Indonesia.
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Tabel III.1.
Kualitas Birokrasi Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Asean Dan Brics

Selanjutnya perkembangan dan capaian kinerja lebih rinci dari pembangunanbidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, akan dikelompokkan dalam tigaisu strategis, yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yangefisien dan efektif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyaratdasar bagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yangprima. Dalam kerangka pengembangan sistem integritas nasional, pada UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dimandatkan bahwa integritasmenjadi salah satu nilai dasar dalam manajemen ASN. Demikian pula denganpenegakan kode etik dan kode perilaku, termasuk di dalamnya pengaturan tentangkonflik kepentingan. Selain itu, inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaansistem integritas pada birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara sudahdiinisasi, diimplementasikan dan terus diperkuat pelaksanaannya seperti:whistleblowing system, pelaporan kekayaan pejabat, penanganan benturankepentingan;penerapan pakta integritas, dan lainnya. Pada instansi pemerintah(K/L/pemda), telah dimulai diintensifkan pengembangan zona integritas menujuwilayah bebas korupsi (WBK). Secara bersamaan, KPK sedang menyiapkankebijakan Sistem Integritas Nasional untuk Pemberantasan Korupsi (SIN-PK).Penerapan SIN yang efektif pada K/L dan pemda diharapkan dapat menjadi
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instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun hinggasaat ini, penerapannya masih belum optimal dan efektif.Sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat internalmaupun eksternal, telah ditata kembali pada tahun 2010-2014. Fokus pengawasantidak hanya pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahapterus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Ke depan,permasalahan yang perlu diselesaikan, diantaranya: tumpang tindihperaturan/kebijakan pengawasan; independensi dan kapasitas APIP belummemadai; kuantitas dan kapabilitas auditor belum mencukupi; sinergi pengawasanintern dan pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum belum optimal; danpengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif.Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahapditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya instansi pemerintah yangmendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, K/L yangtelah mendapatkan opini WTP sebanyak 74 persen, sedangkan instansipemerintah provinsi 52 persen dan instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak21 persen, sebagaimana disajikan pada Grafik 3. Pencapaian tersebut, tentunyatidak dapat dilepaskan dari peranan yang makin efektif dari auditor internal.Hingga tahun 2014 (Mei), jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) telah mencapai12.755 orang, yang tersebar di 57 APIP Pusat dan 350 APIP Daerah. Jumlahtersebut baru memenuhi 27,39 persen dari kebutuhan formasi auditor sebanyak46.560 orang.
Grafik III.1

Perkembangan Opini BPK atas LKKL dan LKPD 2007-2013

Sumber: BPK 2014
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Berdasarkan capaian tersebut, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebasKKN, manajemen aset barang milik negara belum dikelola secara tertibadministrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalanefektif. Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya peningkatkankualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem danpemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan asetsecara modern berbasis TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem PengendalianIntern (SPI).Pemerintah juga melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasipemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatankualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Setiaptahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan evaluasi ataspenyelenggaraan SAKIP. Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansipemerintah pusat dan daerah, sebagaimana Grafik 4. Berdasarkan hasil evaluasiatas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagai masalahantara lain: rendahnya signifikasi input anggaran dengan kinerja organisasi;lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (outcome); lemahnyaakuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukankomitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Grafik III.2

Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel
Tahun 2007-2014
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Birokrasi yang efektif dan efisien.Pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif, efisien dan produktif,mensyaratkan sosok birokrasi pemerintah yang unggul dan kapabel. Pada aspekkelembagaan instansi pemerintah, UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negaramerupakan basis penataan organisasi K/L. Setelah terwujudnya konsolidasistruktural dan penyempurnaan hubungan kelembagaan diantara K/L yangmembidangi pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN dan BKN),maka penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus pada bidang/sektor yangstrategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L, yangtahun 2013 telah melakukan evaluasi terhadap 13 K/L, kemudian dilanjutkantahun 2014 terhadap 19 Kementerian. Evaluasi juga dilakukan pada beberapa LNS,yakni sebanyak 11 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan dan 4 LNS untukdiintegrasikan ke dalam kementerian terkait karena tugas dan fungsinya tumpangtindih. Hingga saat ini, kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapipermasalahan yang mendasar, yakni organisasi gemuk, secara makro maupunmikro; fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan banyaknya UU yangmewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi overinstitusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Problem kelembagaan tersebutmengakibatkan adanya in-efisiensi, menghambat koordinasi dan sinkronisasi, danimplementasi kebijakan menjadi tidak efektif.Sedangkan pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasariimplementasi penerapan e-government antara lain UU No. 11/2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14/2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik,  dan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan E-Government. Penerapan e-government dalam birokrasipemerintah sudah dimulai, misalnya dalam bentuk (a) government to citizen (G2C)melalui penerapan e-KTP, e-Immigration; (b) government to bussiness (G2B)melalui penerapan e-Procurement, Ina Trade, National Single Windows (NSW); (c)
government to government (G2G) melalui penerapan e-Planning, e-Budgeting, e-
Auditing. Inisiatif Open Government Indonesia (OGI) telah disebarluaskan dandiimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian PANdan RB telah membentuk Tim Kerja E-Government guna meningkatkan sinergidalam pengembangan kebijakan e-government, melalui koordinasi denganKemkominfo, dan K/L terkait lainnya.
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Di bidang kearsipan, dengan berlakunya UU No. 43/2009 tentang Kearsipan danPP No. 28/2012 tentang pelaksanaan UU No. 43/2009 tentang Kearsipan,penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi KearsipanDinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembanganSistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan jaringan Informasi KearsipanNasional (JIKN) terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakanbagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melaluipeningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertibadministrasi yang didukung dengan tata kelola arsip berbasis TIK.Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah memperlihatkankemajuan yang signifikan selama kurun waktu 2010 s.d Agustus 2014. Beberapacapaian utama antara lain: telah diterapkannya e-procurement secara luas padainstansi pemerintah pusat dan daerah, yang ditandai dengan telah terbentuknyasebanyak 610 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 provinsi, yangmampu melayani sebanyak 773 instansi pemerintah dan 333.445 penyediaterdaftar. Adapun kinerja dari LPSE terlihat dari realisasi total pengadaan secaraelektronik yang terus meningkat dari 6.397 paket senilai Rp.13,4 triliun padatahun 2010 menjadi 332.630 paket senilai Rp.680,3 triliun pada Agustus 2014.Untuk tahun 2014, data hingga bulan Agustus menunjukkan terdapat 76.685 paketpengadaan secara elektronik dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.209,4 triliun.Secara bersamaan, guna menyempurnakan sistem pengadaan secara efisien makatelah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet
service provider, alat dan mesin pertanian, obat generik dan alat kesehatan, saranabahan pabrikasi (hot-mix, ready mix, recycling road), peralatan berat, busway,sarana penerangan jalan umum, serta buku kurikulum sekolah (buku yang didanaimelalui BOS, buku yang didanai melalui DIPA, buku madrasah). Berbagai langkahtersebut, mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara yakni rata-ratapenghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga Agustus2014 mencapai 10,3 persen atau sebesar Rp.54,1 triliun.
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Grafik III.3.

Perkembangan Jumlah Paket dan Nilai Pagu Pengadaan
Melalui LPSE 2008-2013

Sumber: LKPP, Smart Report LPSE, Agustus 2014
Meskipun kemajuan pesat berhasil dicapai, namun permasalahan dalam prosespengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi. Data KPK hingga Juli 2014menunjukkan kasus korupsi masih didominasi oleh kasus penyimpangan dalampengadaan barang dan jasa dengan jumlah kasus sebanyak 123 kasus, yangdisebabkan oleh antara lain: (a) belum seluruh pengadaan dilakukan secaraelektronik, data LKPP hingga 2013 menunjukkan hanya 30 persen dari paguanggaran belanja pengadaan yang dibelanjakan melalui e-proc; (b) sistem e-proc(e-tendering) yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; (c)cakupan produk dalam sistem e-catalogue masih terbatas; (d) integritas danprofesionalisme pejabat pengadaan belum optimal; dan (e) sebagian besarK/L/Pemda belum membentuk unit layanan pengadaan (ULP). Oleh karena itu,tantangan ke depan yang perlu direspon antara lain: peningkatan standarisasi dankualitas LPSE, perluasan cakupan produk dalam e-catalogue, penataankelembagaan ULP, dan pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan.Sebagaimana telah menjadi pemahaman publik, maka manajemen Aparatur SipilNegara dengan unsur utamanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakanlokomotif bergeraknya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pembenahanmendasar dimulai dengan penerbitan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil
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Negara (ASN). Selama kurun waktu 2010-2014 beberapa kemajuan yang berhasildiwujudkan antara lain: perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebihtransparan; standarisasi soal seleksi CPNS yang dirumuskan oleh konsorsiumperguruan tinggi negeri dan pemerintah; mulai diterapkannya sistem Computer
Asisted Test (CAT), dan pemberlakuan passing grade dalam seleksi CPNS. Jumlahpelamar umum yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2013 sebanyak 877.215 orangpada 324 instansi pemerintah. Sebanyak 73 instansi dengan jumlah peserta261.859 orang, pelaksanaan seleksinya dengan menggunakan sistem CAT.Kemajuan lainnya, antara lain: telah dilakukan pengembangan assessment centeruntuk mendukung dan mendata profil kompetensi kader-kader birokrasi;penerapan sasaran kinerja pegawai; diterapkannya sistem promosi terbuka bagijabatan Eselon 1 dan 2 di beberapa instansi K/L dan pemda, yang pada tahun 2013sebanyak 45 instansi telah menerapkannya; dan pengendalian jumlah dandistribusi PNS melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Pemerintah jugatelah membangun sistem informasi kepegawaian nasional, agar basis data PNSakurat, valid, dan up-date. Pengembangan kualitas PNS juga dilakukan melaluipembaharuan modul dan kurikulum diklat mulai dari diklat prajabatan hinggaakhir diklat kepemimpinan tingkat II dan I. Namun demikian, masih terdapatpermasalahan utama manajemen kepegawaian yakni: masih rendahnyakompetensi dan belum sesuai dengan kebutuhan/penempatan dalam jabatan;kinerja/produktifitas belum optimal; dan integritas PNS yang masih rendah, sertasistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja.Terkait dengan Diklat Aparatur, sistem pendidikan dan pelatihan untukmeningkatkan kompetensi pegawai terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitaspenyelenggaraannya melalui pembaharuan sistem diklat aparatur, penyiapaninfrastruktur kediklatan pola baru, revitalisasi terhadap Sistem Informasi DiklatAparatur (SIDA), penyusunan kurikulum dan modul diklat pola baru, dan TOTSubstansi Diklat Kepemimpinan Pola Baru bagi widyaiswara di lembaga-lembagadiklat. Sejak tahun 2010-2012 telah dilakukan akreditasi pada lembaga diklat dipusat dan daerah, serta sertifikasi Widyaiswara sebanyak 342 orang. Sejak tahun2010 hingga tahun 2013, sebanyak 633.476 pegawai telah mengikuti DiklatStruktural, yang terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan, denganrincian sebagaimana Tabel III.1..
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Tabel III.1.
Jumlah Alumni Diklat Struktural Tahun 2010-2013

Tahun
DIKLAT PRA

JABATAN
GOL I

DIKLAT PRA
JABATAN

GOL II

DIKLAT PRA
JABATAN

GOL III

DIKLATPIM
TK.  IV

DIKLATPIM
TK.  III

DIKLATPIM
TK.  II

DIKLATPIM
TK.  I

2010 11896 132412 113070 7432 5902 1500 30

2011 6187 122177 66562 4559 3315 1185 59

2012 486 43158 50950 9310 7836 1414 60

2013 2391 15104 6761 9860 8648 1110 102

TOTAL 20960 312851 237343 31161 25701 5209 251

Sumber data: Lembaga Administrasi Negara, Juni 2014.

Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional merupakan faktor pentinguntuk turut memastikan bahwa pembangunan nasional dapat dikelola dengan baikkhususnya dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Hal ini sejalan denganamanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, beserta peraturan pelaksanaannya.Disadari bahwa sistem manajemen pembangunan nasional belum berjalan secaraoptimal. Faktor penyebabnya antara lain adalah: penetapan indikator kinerjanasional dan K/L belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap;sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monev, danpengawasan belum sinergis dan terintegrasi; dan belum terbangun sistem rewarddan punishment yang efektif.Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turutmendorong penciptaan efisiensi belanja operasional birokrasi. Adanyaketerbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya-upaya untukmengoptimalisasi atau melakukan penghematan pada pos-pos belanja di bidangadministrasi pemerintahan atau operasional birokrasi. Belanja aparatur ataubelanja birokrasi mencakup antara lain dalam bentuk belanja pegawai dan belanjabarang. Sedangkan belanja modal, dapat dikatakan sebagai belanja untukpembangunan, kecuali yang tujuannya untuk operasional birokrasi. Gambarankondisi saat ini, hubungan antara perkembangan belanja pemerintah pusat danjumlah pegawai, disajikan dalam Grafik III.4..
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Grafik III.4.
Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja,

2007-2013

Sumber: 1) Data Pokok APBN .2007-2013, Kemenkeu. 2) Data BKN diolah.
Pada tahun 2011 ditempuh upaya penghematan, melalui Inpres No. 7/2011tentang Penghematan Belanja K/L TA 2011. Presiden menginstruksikan kepadaK/L untuk melakukan penghematan anggaran minimal 10 persen dari pagu K/L.Demikian juga pada tahun berikutnya, penghematan terus didorong untukmemenuhi kebutuhan program pembangunan yang strategis dan meningkatkanefisiensi belanja operasional birokrasi.   Namun demikian langkah-langkahpenghematan tersebut masih menghadapi permasalahan, antara lain: belumterdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; dansistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, serta selama initidak ada yang mempermasalahkan besarnya biaya operasional.Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif, dipengaruhi pula olehkepemimpinan dalam birokrasi. Kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi,selain harus memiliki kecakapan dan kompetensi, dituntut pula memiliki karaktermelayani, responsif dan inovatif, serta memiliki integritas dan sensitivitasterhadap persoalan publik serta berjiwa nasionalisme yang tinggi sebagai perekatbangsa dan negara. Untuk mendorong kepemimpinan yang unggul dalambirokrasi, telah dilakukan melalui implementasi sistem promosi terbuka untukmenjaring kader-kader birokrat unggul; penyempurnaan kurikulum dan metodepembelajaran Diklatpim; pengembangan diklat Reform Leader Academy (RLA); dan
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di dalam UU tentang ASN diperkenalkan adanya Jabatan Pimpinan Tinggi dengansistem pembinaan secara khusus. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan dalam kepemimpinan birokrasi, bahwa kepemimpinan birokrasibelum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasibirokrasi.Pemerintah secara intensif terus memantapkan pelaksanaan Reformasi BirokrasiInstansi (RBI). Sebagai landasan kebijakan pelaksanaannya, pemerintahmenetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025 dengan Perpres No.81/2010, yang kemudian dijabarkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secarabersamaan, telah dibentuk pula lembaga pengelola pelaksanaan ReformasiBirokrasi Nasional (RBN), yang terdiri dari Komite Pengarah, Tim RBN, TimIndependen, Tim Penjaminan Kualitas, dan Unit Pengelola Reformasi BirokrasiNasional (UPRBN). Pelaksanaan RBN terus diperluas dan diakselerasi sehinggasampai dengan bulan Juni tahun 2014, sebanyak 75 K/L telah melaksanakan RB.Berdasarkan pelaksanaan RB tersebut, sebanyak 64 K/L telah menerapkantunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga terlu diperluas padainstansi pemerintah daerah. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan RB terusditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalamrangka penerapan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan
quick wins.

Grafik III.5.
Perkembangan Jumlah K/L yang Telah Melaksanakan Reformasi

BirokrasiTahun 2008-2014

Sumber: Kementerian PAN dan RB 2014Permasalahan yang masih dihadapi sebagai tantangan ke depan antara lain:pelaksanaan RBI dinilai belum berorientasi pada hasil (outcome) karena masih
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menekankan pada aspek proses; sistem monev dan penilaian kualitas pelaksanaanRBI masih belum utuh dan komprehensif; sistem pemberian tunjangan kinerjabagi instansi yang telah melaksanakan RBI belum ditempuh secara fair danberbasis kinerja; penetapan prioritas terhadap lokus (misalnya dalammenetapkan instansi/daerah mana yang harus diakselerasi) maupun fokusperubahan (misalnya dalam hal quick wins) masih kurang tajam; dan pelaksanaanRBI masih bersifat individual instansi K/L (sektoral), belum mencerminkankerangka area reformasi birokrasi secara luas, lintas bidang dan lintas daerah. Halini, tentunya perlu di perbaiki dan disempurnakan kembali pada periode RPJMN2015-2019, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kinerjapelayanan dan meraih kepercayaan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadihak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikanpelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Dalam kurun waktu 2010-2014, upayayang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agardapat memenuhi harapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistempelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruhpenyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan danevaluasi kinerja pelayanan publik.Disamping itu, kelembagaan pelayanan perizinan juga menjadi fokuspengembangan, melalui penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)/One Stop Services (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum(SPM) di berbagai bidang, utamanya di bidang/sektor pelayanan dasar. Hal initelah ditunjukkan dengan  pembentukan kelembagaan PTSP yang meningkatsecara signifikan yaitu dari 6 unit pada tahun 2005, menjadi 360 unit pada tahun2009 dan 476 unit pada tahun 2013.  Kemajuan lainnya adalah makinmeningkatnya kompetensi SDM pelayanan, meningkatnya pemanfaatan TIK dalampelayanan, dan diterapkannya penerapan standar dan maklumat pelayanan.
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Grafik III.6.
Perkembangan Jumlah PTSP/OSS di Daerah 2005-2013

Sedangkan untuk memastikan kualitas pelayanan pada beberapa bidang yangdidelegasikan kewenangan dan urusannya kepada daerah, telah diterbitkan PP No.65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (SPM). Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerahyang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 BidangStandar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174indikator.
Tabel III.2.

SPM yang Telah Ditetapkan Tahun 2008 – 2013
No Bidang Tahun

Penetapan
Jenis

Pelayanan
Jumlah

Indikator
Target

Pencapaian1 Kesehatan 2008 4 18 20152 Sosial 2008 4 7 20153 Lingkungan Hidup 2008 4 4 20134 Pemdagri 2008/2012 3 11 20155 Perumahan Rakyat 2008 2 3 20256 PP & PA 2010 5 8 20147 KB & KS 2010 3 9 20148 Pendidikan Dasar 2010 2 27 20149 PU & PR 2010 8 23 201410 Ketenaga kerjaan 2010 5 8 201611 Kominfo 2010 2 6 201412 Ketahanan Pangan 2010 4 7 201513 Kesenian 2010 2 7 201414 Perhubungan 2011 4 26 201415 Penanaman Modal 2011 7 10 2014
Jumlah 65 174

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013
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Dalam penerapan SPM ini, diperlukan implementasi secara konsisten sesuaidengan ketetapan SPM dan komitmen kuat dari pemerintah daerah untukmengalokasikan anggarannya melalui APBD. Disamping itu, tantangan ke depandiperlukan adanya integrasi implementasi dalam sistem perencanaan danpenganggaran daerah, dan pembinaan oleh instansi pusat (instansi sektoral).Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi antara lain: praktek pungli dalampelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha daninvestasi; standar pelayanan dan maklumat pelayanan belum secara konsistendiimplementasikan; rendahnya kompetensi, inovasi dan budaya pelayananbermutu; penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraanpelayanan belum merata; serta masih terdapat fragmented dan tumpang tindihfungsi kelembagaan pelayanan.Pada aspek pengendalian kinerja pelayanan publik, pembentukan Ombudsman RIdiharapkan dapat memperkuat pengawasan pelayanan publik. Selain itu, setiapinstansi penyelenggara pelayanan harus menyediakan unit atau sistem pengaduanyang efektif, untuk menjamin kualitas pelayanan dan tidak mengurangi hak-hakmasyarakat atas pelayanan terbaik. Penilaian kinerja pelayanan publik yang telahberjalan antara lain melalui penerapan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan pemeringkatan penyelenggara pelayanan terbaik oleh Kementerian PAN danRB, serta pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik oleh KPK. Secarabersamaan, penilaian kinerja tersebut juga diikuti dengan pemberian penghargaankepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik.Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh UnitPenyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk mendapatkan umpan balikdari masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Data tahun 2013menyebutkan Skor IKM rata-rata nasional adalah 77,69 dari 119 unit pelayananmeningkat dari tahun 2012 sebesar 75. Sedangkan hasil survey integritaspelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPK, hasilnya disajikan dalam bentukSkor Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Grafik III.7.
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Grafik III.7
Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik 2007-2013

Sumber: KPK, Itegritas Sektor Publik 2007-2013
Berdasarkan capaian dan penilaian kinerja pelayanan publik, maka dapatdigarisbawahi bahwa komponen integritas sangat penting untuk diperhatikandalam manajemen pelayanan, dan perlu dibangun mekanisme yang dapatmemastikan seluruh proses pelayanan, prosedur administrasi dan SOP dapatberjalan secara konsisten, sehingga menghasilkan mutu pelayanan terbaik. Aspekinilah yang masih menjadi permasalahan dan menjadi tantangan perbaikan kedepan. Untuk mendorong tumbuhnya inovasi baru dan sebagai saranapembelajaran modifikasi dalam pelayanan publik, pada tahun 2014 KemenPANdan RB menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik indonesia yangdiikuti oleh 515 Inovator terdaftar.  Dari proses pelaksanaan kompetisi tersebut,dihasilkan 9 top inovasi pelayanan publik, sebagaimana Tabel III.3.

Tabel III.3
Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014

No. Inovasi Pelayanan Publik Instansi1. Government Resource  Management  System (GRMS) Kota Surabaya2. Pelayanan  Karantina  Ikan  PASTI, KIPM Kelas IISemarang Kementerian KelautanPerikanan3. Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  pada  JembatanTimbang Provinsi Jawa Timur4. Format  Kendali  Hulu  Hilir Pemerintah Aceh5. Pembangunan  Jalan  Besar  Tanpa  Bayar Kota Banjar Baru6. Sistem  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Online Kemkumham7. KM  0 Pro  Poor - Jabar Provinsi Jawa Barat8. Kampung  Media,  Penyebarluasan Informasi Provinsi NTB
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No. Inovasi Pelayanan Publik InstansiBerbasis  Komunitas9. Surabaya Single  Window Kota Surabaya
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2014.Pada level internasional, pemerintah mendorong inovator pelayanan publikunggulan untuk mengikuti United Nation Public Service Award (UNPSA) tahun2014. Dari 19 Inovator pelayanan publik yang ikut serta, sebanyak 5 inovatormampu  menjadi finalis dan untuk selanjutnya menjadi pembicara pada workshopdan awarding UNSPA 2014 di Seoul Korsel.
3.2. TANTANGAN KE DEPANPembaharuan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan inti dalampembangunan bidang aparatur negara. Oleh karena itu, diperlukan pendalamandan elaborasi terhadap konsep governance yang nantinya dapat menjadi masukanbagi perumus isu strategis pembangunan nasional dan skema intervensi kebijakandan program pembangunan bidang aparatur negara ke depan. Beberapa hal dapatdisampaikan pengertian governance sebagai berikut: (1) Governance is the
manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and
social resources for development (World Bank, 1989). (2) Governance is associated
with how the processes and systems used by Governments (function, structure,
culture, rules and networking of public institutions) to formulate and implement
public policy, in order to achieve national and state goals (Neo & Chen, 2007).Dimensi governance menurut Agus Dwiyanto (2004), antara lain: (i) Dimensi
kelembagaan, sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku, baikdari pemerintah maupun di luar pemerintah; (ii) Dimensi proses, bagaimanaberbagai unsur dan lembaga memberikan respon terhadap berbagai masalahpublik yang muncul di lingkungannya; (iii) Dimensi nilai, menjadi dasar dalampenggunaan kekuasaan, namun sayang, tradisi dan nilai yang dulumenggambarkan local wisdom terdahulu tergusur oleh model birokrasi modern.Sedangkan indikator governance menurut beberapa lembaga internasional,meliputi antara lain:1. Bank Dunia: kebebasan dan akuntabilitas, efektivitas, kualitas regulasi,penegakan hukum, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan negaraterhadap masyarakat termasuk terorisme dan kontrol terhadap korupsi.
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2. UNDP: partisipasi, transparansi, akuntalitas, kesetaraan atau inklusivitas,efisensi dan efektivitas, responsivitas, visi strategis, penegakan hukum,profesionalisme dan supervisi melalui kemitraan dengan swasta danmasyarakat.3. UNESCO: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas danefisiensi, penegakan hukum, kesetaraan dan inklusivitas dan berorientasi padakonsensus.Menurut laporan Indonesia Governance Index 2014 secara umum menunjukkanbahwa kinerja birokrasi dilihat dari berbagai implementasi prinsip-prinsip sepertipartisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi dane fektivitas, masihperlu ditingkatkan dan menjadi tantangan ke depan. Sebagai contoh, bahwapartisipasi publik untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang dikelola olehbirokrat masih rendah, yaitu hanya memiliki nilai indeks sebesar 3.53 (lihat TabelIII.4.). Berdasarkan Grafik 10 menunjukkan bahwa masih rendahnya pencapaian
public good governance di tingkat pemerintahan daerah, yaitu hanya sebanyak 9daerah saja yang memiliki nilai indeks di atas 5. Pemerintah Daerah KotaYogyakarta merupakan daerah yang memiliki Indeks governance sebesar 6.85(lihat Grafik III.8).

Tabel III.4.
Rapor Kinerja Birokrasi, IGI 2014

Sumber: Kemitraan (2014). “Indonesia Governance Index 2014
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Grafik III.8.
Peringkat Tata Kelola Kabupaten/Kota, IGI 2014

Sumber: Kemitraan (2014). “Indonesia Governance Index 2014Pemerintah selama periode 2010-2014, memiliki komitmen kuat melalui perannyasebagai regulator dengan mensahkan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan upaya untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia, termasuk jugamengimplementasikannya. Namun demikian, ketidakefisienan birokrasi tetapmasih merupakan salah satu faktor penghambat utama selain korupsi yangberpengaruh terhadap daya saing dunia usaha di Indonesia (lihat Tabel III.5).
Tabel III.5.

Permasalahan Utama Di Indonesia terkait Kemudahan Berusaha
No 2010 2011 2012 2013 2014

1 InefisiensiBirokrasipemerintah Korupsi InefisiensiBirokrasipemerintah Korupsi Korupsi
2 Korupsi InefisiensiBirokrasipemerintah Korupsi InefisiensiBirokrasiPemerintah Aksespembiayaan
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No 2010 2011 2012 2013 2014

3 Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Inflasi
4 Aksespembiayaan Ketidakstabilan politik Etika kerjaburuk Akses padapembiayaan InefisiensiBirokrasipemerintah
5 Inflasi Aksespembiayaan Peraturanketenagakerjaan Peraturanburuh yangmembatasi Infrastruktur

Selama periode 2010-2014, ketidakefisienan birokrasi dan korupsi menempatiposisi utama sebagai faktor yang menghambat daya saing dunia usaha diIndonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasiyang dilaksanakan pemerintah relatif berjalan lambat, sehingga diperlukan suatustrategi untuk mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia yanglebih “menyentuh” secara langsung pada perubahan daya saing birokrasi dankesejahteraan masyarakat.Sedangkan berdasarkan pemetaan terhadap kondisi lingkungan strategis birokrasipemerintah, maka dapat dirumuskan pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman sebagaimana dalam Tabel III.6.
Tabel III.6.

Pemetaan terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Birokrasi
Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN

(Strength)
KELEMAHAN
(Weakness)

PELUANG
(Opportunity)

ANCAMAN
(Threat)

- Kerangka Kebijakan
Upaya
Pemberantasan
Korupsi

- Inovasi pada
Pelayanan Publik

- Restrukturisasi
Kelembagaan

- Desentralisasi dan
Otonomi Daerah

- Best Practice dan
Pemenang dalam
Inovasi yang

- Inkonsistensi
Regulasi

- Fragmentasi  dan
proliferasi

- Politisasi Birokrasi

- Budaya yang tidak
kondusif bagi
produktivitas

- Kualitas Pelayanan
Publik Umumnya
rendah

- Sistem Anggaran
yang tidak efisien

- Kerjasama
Internasional

- Dukungan Mitra
Pembangunan
bagi RB

- Kemajuan
perkembangan
ICT

- Demokratisasi
dan Kebebasan
Pers

- Tumbuhnya
Masyarakat

- Menguatnya
Etnosentrisme

- Intervensi
Politik
Cenderung
Meluas

- Krisis Finansial
Global

- Kesadaran
Wajib Pajak
Rendah
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INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN

(Strength)
KELEMAHAN
(Weakness)

PELUANG
(Opportunity)

ANCAMAN
(Threat)

Mungkin Direplikasi

- Kualitas Pendidikan
Aparatur

- Akses terhadap TIK
Meningkat

- UU/Peraturan tentang
Penyelenggaraan
Birokrasi

- Pemimpin-2 Daerah
yang Inovatif

- Sistem Akuntabilitas
belum berbasis
kinerja

- Kepastian hukum
bagi tindakan
administrasi

- Sistem remunerasi
belum berbasis
kinerja

- Pemanfaatan TIK
Rendah

Madani dan NGO

- Informasi,
Pengetahuan dan
praktik tentang
Pembaruan
Birokrasi di
Dunia

Selanjutnya berdasarkan pencapaian kinerja dan dikaitkan dengan pemetaanSWOT atas kondisi birokrasi Indonesia, maka di bawah ini akan dianalisis aspek-aspek mendasar sebagai tantangan pembangunan bidang aparatur negara kedepan.
3.2.1.. Peningkatan Integritas Aparatur

Pendekatan pencegahan terhadap pemberantasan korupsi bukan menjadi
prioritas pertamaStrategi yang diterapkan dalam mengurangi tindakan korupsi di lingkunganbirokrasi adalah masih mengedepankan pendekatan penindakan dalam rangkamenciptakan shock terapi dan efek jera yang diharapkan dapat mencegah birokratuntuk melakukan tindakan korupsi. Strategi penindakan tersebut telahmemberikan kontribusi bagi upaya untuk memberantas tidakan korupsi, namundemikian belum mampu menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkanindeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh International Transparencymenunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di tahun 1995 dari 41negara. Adanya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, misalnyadengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, dapatmendorong akselerasi perbaikan peringkat persepsi korupsi Indonesia. Misalnyapada tahun 2014, peringkat persepsi korupsi Indonesia (dalam persen) adalah 61persen dari 174 Negara atau berada pada peringkat 107. Namun demikian,penurunan peringkat persepsi korupsi di Indonesia tersebut relatif lambat selamaperiode 2002-2014. Untuk itu, diperlukan adanya terobosan strategi baru yangdapat mengakselerasi kembali penurunan peringkat persepsi korupsi di Indonesia.
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Grafik III.9
Perkembangan Peringkat Persepsi Korupsi Indonesia (dalam persen)

Sumber: International Transparency, 1995-2014 (http://www.transparency.org)Berdasarkan hasil laporan Global Competitiveness menunjukkan bahwa masihtingginya persepsi dunia usaha terhadap adanya pembayaran tidak resmi dan suapyang umum terjadi di birokrasi pemerintahan. Pada Grafik III.10 menunjukkanadanya perbaikan indeks persepsi dunia usaha terhadap isu suap di birokrasipemerintahan, yaitu sebesar 3.6 pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya sebesar3.3 di tahun 2013. Selama periode 2010-2014, perkembangan indeks persepsidunia usaha terkait isu suap di birokrasi pemerintahan belum menunjukkanperbaikan yang signifikan.
Grafik III.10

Indeks Persepsi Dunia Usaha Mengenai Isu Pembayaran Informal dan Suap
di Birokrasi Pemerintahan

2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Pembayaran
Informal dan Suap 3.4 3.3 3.2 3.3 3.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Keterangan: Skala persepsi = 1 [very common] - 7 [never occurs]Sumber: WEF. Global Competitiveness Report 2010-2014.http://www.weforum.org/

KPK di bentuk

Mengedepankan pendekatan penindakan
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Dibeberapa negara, misalnya Malaysia dan US, pendekatan pencegahanmerupakan strategi utama yang dipercaya memiliki dampak luas dalammemberantas tindakan korupsi di negaranya. Pemerintah sebenarnya telahmenghasilkan kebijakan yang mulai mengedepankan pendekatan pencegahandengan menerapkan program zona integritas yang diharapkan akan membentuksuatu wilayah bebas korupsi (WBK) di tiap instansi pemerintah. Malaysia dalamrangka merealisasikan pendekatan pencegahan telah merumuskan suaturancangan rencana integritas nasional (national integrity plan) dalam lima tahunpertama (2004-2008) guna mendukung visi 2020 Malaysia yaitu “to establish a
fully moral and ethical society whose citizen are strong in religius and spiritual
values and imbued with the highest ethical standard”3.Menurut PBB (2007), terdapat beberapa tools untuk meningkatkan integritasantara lain transparansi pengadaan sektor publik, deklarasi kepemilikan aset bagipejabat pemerintah, peran aktif lembaga masyarakat, dan lain-lain.

Gambar III.1.
Hubungan Kelembagaan, Kinerja dan Bisnis Proses untuk Mendukung

Implementasi Sistem Integritas

Sumber: MH Thamrin, Diskusi RPJMN 2015-2019 di Palembang, 1 Desember 2014

3 www.track.unodc.org/.../National%20Integrity%20Plan%20Malaysia.pdf
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Dibeberapa negara, terdapat penggunaan tools integritas untuk menilai integritasindividu dari pejabat publik misalnya tes integritas untuk seleksi pegawai(integrity tests for pre-employment screening) yang telah diterapkan di AmerikaSerikat, pengujian integritas (integrity testing), dan cek gaya hidup (life-style
checks). Dalam hal ini, untuk mengukur perkembangan integritas birokrat dapatdirumuskan suatu indeks integritas personal melalui penerapan Personal Integrity
Assessment Tools. Sementara indeks integritas instansi pemerintah dapatdirealisasikan melalui penerapan Institutional Integrity Assessment Tools, yangmenilai kinerja peran instansi, kapasitas dan efektivitas antikorupsi ditiap instansipemerintahan4. Menurut Huberts and Six (2007), kerangka kerja sistem integritasinstitusi mencakup kelembagaan, kinerja, dan proses bisnis, yang dapat dilihatsecara jelas pada Gambar III.2 di bawah ini.

Gambar III.2.
Hubungan Kelembagaan, Kinerja dan Bisnis Proses untuk Mendukung

Implementasi Sistem Integritas

Sumber: MH Thamrin, Diskusi RPJMN 2015-2019 di Palembang, 1 Desember 2014
4 http://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview_of_integrity_assessment_tools
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Ketidaktegasan dalam menerapkan peraturan perundang-undanganStrategi efek jera melalui pendekatan penindakan yang diterapkan dalampemberantasan korupsi belum secara efektif berhasil mengurangi tindakankorupsi di Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa peraturan yang tidak tegasdan juga tidak secara tegas dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pertama, belumadanya aturan yang tegas berkaitan dengan pengambilalihan aset pribadi darikoruptor yang terbukti secara hukum melakukan tindakan korupsi. Selain itu,aturan mengenai Pejabat yang menjadi tersangka korupsi atau tindak pidanabelum di atur secara tegas terkait keaktifannya di instansi pemerintahan. Kedua,belum adanya persepsi yang sama dari instansi pemerintah  dalam menerapkanundang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sehingga yangterjadi adalah tidak sinkronnya komitmen untuk pemberantasan korupsi dilingkungan birokrasi. Sebagai contoh adalah Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 yang melarang pengangkatanmantan narapidana menjadi pejabat struktural. Surat Edaran tersebut tidak tegasmenyebutkan mengenai pemecatan terhadap PNS yang menjadi mantannarapidana atau terhadap PNS koruptor.
3.2.2.. Pemantapan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Lemahnya Kompetensi Pengelola Keuangan Negara/Daerah dan APIPKendala utama yang masih dihadapi Pemerintah Indonesia dalam memperbaikipermasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah sumberdayamanusia aparatur negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BPK pada enamkementerian negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi,dengan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum kekuatandan kelemahan SDM pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan negarapada tahun 2004-2008 menunjukkan adanya kondisi berikut ini5:(1) kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatarbelakang akuntansi;(2) penempatan SDM yang keliru;
5 http://merrytrianiii.blogspot.com/2013/03/sumber-daya-manusia-pegelola-keuangan.html



86

(3) tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masihlemah;(4) reward system yang belum tepat;(5) sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untukmendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkanperbaikan mutu.Kondisi di atas, turut berkontribusi terhadap permasalahan kualitas laporankeuangan negara, terutama laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dalamhal ini, tenaga akuntansi yang handal sangat dibutuhkan pada sektor keuanganpublik sebagai pelaksana kebijakan. Masalah pertama yang terdeteksi dalampenelitian BPK tersebut berkaitan dengan alokasi pegawai pada unit pengelolakeuangan. Data hasil penelitian BPK menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang tidak memilikilatar belakang pendidikan Akuntansi.Instansi yang disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahandi atas, yaitu (1) tidak memiliki atau kekurangan SDM berlatar belakangpendidikan akuntansi; (2) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatarbelakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakangpendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampumenjalankan/melaksanakan tugas dengan modal pelatihan dan bimbingan; (4)adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulantentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian PemberdayaanAparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untukdisesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat.Masalah kedua yang teridentifikasi dari hasil penelitian BPK adalah berkaitandengan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata tingkat pemahaman dasar stafmengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkatpemahaman responden hanya 49,9%. Kondisi ini mengkhawatirkan, terlebih lagijika diketahui bahwa yang ditanyakan dalam survei hanya pengetahuan dasar,bukan tata-cara pembukuan detail yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi dibidang akuntansi sektor publik. Bila dikaitkan dengan latar belakang pendidikanmenunjukkan bahwa tingkat pemahaman staf yang berlatar belakang pendidikan
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akuntansi (67,22%) lebih tinggi dari staf yang bukan berlatar belakang pendidikanakuntansi (44,71% ).
Opini “WTP” BPK meningkat, namun temuan kelemahan SPI juga meningkatBerdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuanganpemerintah daerah (LKPD) menunjukkan adanya peningkatan temuan SPI (SistemPengendalian Intern) atas pemeriksaan LPKD. Pada tahun 2010, jumlahpemerintah daerah yang di audit sebanyak 552 daerah dengan temuan SPI adalahsebanyak 1.796 kasus, sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak5.103 kasus dengan jumlah pemerintah daerah yang diaudit sebanyak 456 daerah.Berarti di tahun 2010, terdapat sebanyak 3 temuan SPI per daerah dan di tahun2013, meningkat menjadi sebanyak 11 temuan SPI per daerah. Temuan SPImencakup kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahansistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalianintern.Beberapa temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalianakuntansi dan pelaporan menunjukkan bahwa masalah utama dari meningkatnyatemuan SPI adalah sarana dan prasarana , dan kompetensi sumberdaya manusia,yaitu antara lain berkaitan dengan pencatatan tidak dilakukan atau tidak akurat,penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi pelaporanyang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belumdidukung SDM yang memadai. Secara detail jumlah kasus kelemahan sistempengendalian akuntansi dan pelaporan dapat dilihat pada Grafik III.11.

Grafik III.11.
Jumlah Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2011 dan Semester 1 2014
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Berdasarkan kondisi di atas menunjukkan bahwa komitmen dari seluruhpemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperbaikiSPI di tiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini,indikator akuntabilitas dengan hanya berpatokan pada perkembangan opini BPKsemata tidak cukup, perlu didukung juga dengan indikator perbaikan terkaitkinerja SPI, agar konsistensi pencapaian kinerja akuntabilitas sektor keuanganpublik, terutama pada suatu pemerintahan daerah dapat terjaga dengan baik.
Hasil Evaluasi AKIP Belum Mampu Mendorong Daya Saing Birokrasi Sektor
PublikSama halnya dengan indikator opini BPK, penggunaan SAKIP sebagai indikatoryang dapat digunakan untuk menunjukkan perbaikan birokrasi yang bersih danakuntabel di suatu instansi dan yang langsung menyentuh pada kebutuhan publik,termasuk dunia usaha adalah belum mencukupi. Dalam hal ini, indikator kinerjapada SAKIP perlu juga difokuskan pada capaian kinerja proses bisnis suatuinstansi pemerintah yang ditetapkan dalam rencana kerja, dan selanjutnya dibiayaidalam APBN/APBD.Umumnya, penentuan rencana kerja suatu instansi pemerintah kurangberorientasi pada outcome, terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian isuatau permasalahan yang dihadapi konsumen (publik dan dunia usaha) sebagai end
users. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah yang memiliki tanggungjawabpelayanan secara langsung kepada publik dan dunia usaha harus melaksanakanprogram pengumpulan data/informasi menyangkut masalah yang dihadapi endusers dan kepuasan dari pengguna layanan  tersebut, dan menjadi salah satuindikator kinerja SAKIP.Sebagai contoh bahwa rendahnya hubungan antara kinerja SAKIP denganperbaikan kinerja proses bisnis di instansi pemerintah, misalnya di KementerianPerdagangan. Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan berdasarkan hasilevaluasi AKIP oleh Kementerian PAN dan RB adalah mendapatkan nilai B+, yangsebelumnya ditahun 2012 memperoleh nilai B. Dalam hal ini, di satu sisi kinerjaKementerian Perdagangan adalah baik. Namun di lain sisi, rendahnya peranKementerian Perdagangan berkaitan dengan isu NTMs (Non Tariff Measures) yang
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dihadapi perusahaan ekspor lokal terutama UKM. Berdasarkan hasil survei ITC(International Trade Center) pada tahun 2012-2013, sebanyak lebih dari 55%perusahaan eksportir lokal menghadapi masalah NTMs dari negara mitra, yaituterkait kendala pemenuhan persyaratan teknis yang diberlakukan oleh negaramitra, misalnya persyaratan higienitas. Selain itu, sebanyak 34% perusahaanekspor-impor menghadapi kesulitan berurusan dengan peraturan di Indonesia,dan sebanyak 32% perusahaan menghadapi kendala mengenai registrasi ekspor.Survei ini juga menunjukkan bahwa adanya kendala yang dihadapi olehperusahaan ekspor-impor dalam memperoleh sertifikat asal usul produk(certificate of origin), yaitu masih terjadinya tumpang tindih kewenangan antaraKementerian Perdagangan dengan instansi pemerintahan lainnya dalammengeluarkan suatu certificate of origin.
3.2.3.. Peningkatan Kualitas Transparansi

Penerapan e-government yang berjalan lambat
Upaya untuk meningkatkan kualitas transparansi birokrasi adalah dapat melalui

penggunan dan pengembangan teknologi informasi. Perkembangan kualitas transparansi

birokrasi di Indonesia di tingkat internasional masih relatif rendah. Salah satu datainternasional yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas transparansi publikadalah e-government index6 dan e-participation index7 yang dipublikasikan olehPPB dalam Program Administrasi Publik. Berdasarkan kedua indeks tersebutmenunjukkan bahwa kualitas transparansi birokrasi di Indonesia masih berada dibawah rata-rata indeks Asia Tenggara. Misalnya di tahun 2010, rata-rata e-
government index Asia Tenggara adalah sebesar 0.425, sementara Indonesia hanyasebesar 0.403. Di tahun 2014, rata-rata e-government index Asia Tenggara adalahrata-rata sebesar 0.495. Sedangkan Indonesia menempati ranking ke 106 dari 193negara dengan e-government index sebesar 0.449 (lihat Grafik III.12).
6 E-Government Index adalah indeks gabungan yang mencakup online services index,telecommunication Infrastructure index, dan Human Capital index. Tujuan e-government indexadalah menilai penyelenggaraan manajemen pemerintah yang efisien melalui penyediaan informasipublik; kualitas media layanan publik; dan pemberdayaan publik melalui akses informasi danpartisipasi dalam kebijakan public(http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/ereadiness.htm)7 E-Participation Index adalah indeks kumulatif dari program pemerintah dalam rangka mendorongpartisipasi publik dan peningkatan kemauan publik untuk berpartisipasi. Tujuan indeks ini adalahuntuk:(a) meningkatkan e-information bagi publik dalam partisipasi pengambilan keputusan; (b)meningkatkan e-consultation untuk proses musyawarah dan partisipatif, dan (c) Mendukung e-
decision making guna mendorong input publik dalam pengambilan keputusan(http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/eparticipation.htm)
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Grafik III.12.
Perkembangan Indeks e-Government Indonesia Dibandingkan Rata-Rata

Indeks
Asia Tenggara

Sumber: PBB. E-Government Survey. http://unpan3.un.org
Pada tahun 2012, nilai e-government index Indonesia berada di atas rata-rataindeks Asia Tenggara bahkan dunia. Namun sejalan dengan adanya kompetisipenerapan dan pengembangan inovasi serta teknologi  dalam penyediaan layananyang cukup signifikan di wilayah Asia dan Dunia, yang kurang dapat diimbangidengan perkembangan inovasi dan teknologi pada layanan di pemerintahanmenyebabkan turunnya nilai e-government index indonesia pada tahun 2014.

Grafik III.13.
Perkembangan Indeks e-Participation Indonesia Dibandingkan Rata-Rata

Indeks Asia Tenggara

Sumber: PBB. E-Government Survey. http://unpan3.un.org
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Perkembangan indeks e-participation Indonesia mengalami peningkatan selamaperiode 2005-2014, walaupun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan.Namun demikian, peningkatan e-participation index Indonesia masih berada dibawah rata-rata e-participation index Asia Tenggara yang telah mencapai 0.451 ditahun 2014. Di tahun tersebut, negara-negara di Asia Tenggara terus melakukanpembenahan layanan publik secara signifikan, sehingga nilai rata-rata e-
participation index Asia Tenggara lebih tinggi dibandingkan rata-rata e-
participation index dunia yang hanya mencapai 0.3947. Perkembangan data di atasmenunjukkan bahwa masih rendahnya ketersediaan akses bagi publik untukberpartisipasi dalam perbaikan manajemen birokrasi pemerintahan di Indonesia.
Keterbatasan akses informasi dunia usaha internasional terhadap
peraturan/kebijakan pemerintahSebenarnya tiap instansi pemerintah pusat telah mempublikasikan secara up to
date perkembangan kebijakannya, terutama melalui media online. Namunsayangnya, belum diikuti ditingkat pemerintahan daerah. Sebagian besarpemerintah daerah belum mempublikasikan secara online kebijakan daerahterutama yang relevan dengan dunia usaha. Berdasarkan laporan Global
Competitiveness, menunjukkan bahwa transparansi kebijakan pemerintah(Transparency of government policymaking) di Indonesia belum menunjukkanperbaikan yang signifikan. Dalam kurun waktu tiga tahun (2012-2014),perkembangan indeks persepsi dunia usaha terhadap transparansi kebijakanpemerintah Indonesia belum mengarah pada perbaikan yang lebih baik ataumengalami stagnasi (lihat Grafik III.14.).
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Grafik III.14.
Indeks Persepsi Dunia Usaha mengenai Transparansi Kebijakan Pemerintah

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Transparansi

Kebijakan Pemerintah 3.9 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2

3
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Keterangan: Skala persepsi = 1 (impossible) - 7 (extremely easy)Sumber: WEF. Global Competitiveness Report 2010-2014. http://www.weforum.org/Selain terbatasnya akses informasi kebijakan pemerintah melalui media online,faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi persepsi indeks di atas adalah sulitnyadunia usaha internasional mendapatkan akses kebijakan/peraturan pemerintahyang menggunakan bahasa internasional. Ditambah juga, belum adanya suatuinformasi menyeluruh (gambaran besar) per daerah mengenai peraturan ataukebijakan pemerintah daerah terkait yang relevan dengan dunia usaha. Adanya

kondisi ini menyebabkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh dunia usahainternasional untuk mendapatkan akses informasi kebijakan, misalnya melaluikerjasama dengan lembaga konsultan hukum di Indonesia.
Content informasi online instansi pemerintah tidak up to date dan belum
berorientasi pada kebutuhan publik (end users)Sebagian besar pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah telahmemiliki media informasi online (website). Informasi yang disampaikan dalammedia online terutama pemerintah daerah sebagian besar hanya berisi profilekepala daerah dan struktur organisasi pemerintahan daerah. Hal-hal yangberkaitan dengan kebutuhan publik masih terbatas, misalnya terkait programpenyuluhan bagi petani untuk pengembangan produk unggulan daerah, publikasirekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan
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pembangunan, dan informasi SOP pelayanan urusan wajib dan pilihan terutamaberkaitan dengan aspek biaya dan waktu. Selain itu, media informasi online yangada saat ini di instansi pemerintah belum memberikan ruang bagi publik untukberpartisipasi meningkatkan kualitas content dari media informasi onlinepemerintahan. Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakanyang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi informasi kepadapublik, misalnya melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2012Tentang Publikasi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Programdan Kegiatan di Wilayah Kecamatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 2007 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atauSaran Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Namun,dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut, banyak dari pemerintah daerah yangbelum menjalankannya dan Kementerian terkait belum secara memadaimemantau implementasi dari kebijakan tersebut di daerah.
3.2.4. Peningkatan Efisiensi Belanja Birokrasi

Tingginya pengeluaran publik untuk belanja rutin pemerintahMasalah yang dihadapi pemerintah pusat sampai saat ini adalah kesulitan untukmelakukan efisiensi atau pengurangan pada porsi alokasi belanja mengikat/rutinyang sangat membebani APBN. Kegiatan belanja yang sifatnya mengikat, yaituantara lain belanja pegawai, belanja barang, bayar bunga dan utang pokok, belanjahibah, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Selama periode 2004-2013,porsi belanja rutin dalam APBN rata-rata adalah 84% dari total belanja pemerintahpusat, sementara porsi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur padaperiode yang sama rata-rata hanya sebesar 15% dari total belanja pemerintahpusat (lihat Grafik III.15).Pemerintah pusat sebenarnya telah menerapkan strategi untuk melakukan upayapeningkatan penghematan (efisiensi) anggaran Negara melalui Instruksi Presiden(Inpres) No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/LembagaTahun Anggaran 2011. Salah satu Instruksi Presiden tersebut adalahKementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluhperseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga setelah memperhitungkan:a. belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), dan operasionalkantor;
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b. kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP),dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
Grafik III.15.

Perkembangan Porsi Belanja Modal dan Belanja Rutin (dalam persen)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Porsi Belanja Rutin (%) 76.0 86.3 86.0 84.9 87.8 89.4 87.8 84.1 82.9 83.7
Porsi Belanja pembangunan (%) 24.0 13.7 14.0 15.1 12.2 10.6 12.2 15.9 17.1 16.3
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Sumber: LKPP 2004-2013. http://www.kemenkeu.go.id/Page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat
Selain itu, menurut World Economic Forum (WEF) dalam laporan global
competitiveness menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk Negara yang tidakefisien dalam pengeluaran publiknya (wastefulness of government spending).Perkembangan indeks persepsi dunia usaha terkait inefisiensi pengeluaran negaraselama periode 2009-2014 belum menunjukkan adanya perbaikan secarasignifikan, yaitu masih di bawah angka 5 (lihat Grafik III.16).
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Grafik III.16.
Indeks Persepsi Dunia Usaha Terhadap Isu Inefisiensi Pengeluaran

Pemerintah
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Indeks Inefisiensi
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Keterangan: Skala persepsi = 1 (extremely wasteful) - 7 = (highly efficient inproviding necessary goods and services)Sumber: WEF. Global Competitiveness Report 2010-2014.http://www.weforum.org/
Salah satu langkah yang diperlukan dalam melakukan efisiensi amggaran publikadalah perbaikan sistem penambahan formasi PNS, terutama pada pemerintahandaerah dengan menggunakan kriteria rasio anggaran belanja pegawai terhadapAPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No.17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil Tahun 2014 pada Butir D menyebutkan bahwa alokasi formasi secarainstansional menggunakan 3 (tiga) pola yaitu: minus growth, zero growth dangrowth.
1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun,bagi instansi yang:a. jumlah pegawainya sudah kelebihan hasil analisis beban kerja dibandingpegawai yang ada (bezetting);b. rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 56% dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Kabupaten/Kota;c. rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dalam APBD bagi Propinsi.
2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun, bagiinstansi yang:
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a. jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja dibandingdengan pegawai yang ada (bezetting);b. rasio anggaran belanja pegawai antara 40% s/d 56% dalam APBD bagiKabupaten/Kota;c. rasio anggaran belanja pegawai antara 25% s/d 30% dalam APBD bagiPropinsi.
3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, bagiinstansi yang:

a. jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerjadibanding dengan pegawai yang ada (bezetting);
b. rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 56% dalam APBD bagiKabupaten/Kota;
c. rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 30% dalam APBD bagiPropinsi.Ketiga pola alokasi formasi PNS perlu diimplementasikan secara tegas gunamenciptakan penghematan efisiensi anggaran. Namun demikian, PeraturanMenteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2014 tersebut juga menciptakaninkonsistensi dalam penerapan ke tiga pola alokasi formasi PNS, yaitumenyebutkan juga bahwa “Terhadap Kabupaten/Kota yang masih kekuranganjabatan yang akan mendukung pembangunan Nasional/Daerah, tetap diberikanalokasi formasi pelamar umum, meskipun rasio belanja pegawai dalam APBD telahmencapai 56%”. Aturan di atas dapat menciptakan peluang bagi pemerintahdaerah dengan rasio belanja pegawai telah mencapai atau di atas 56% untukmengusulkan penambahan formasi PNS dengan menggunakan alasan “mendukungpembangunan nasional/daerah”, dengan kata lain ke tiga pola alokasi formasi PNSkemungkinan besar tidak dapat diterapkan secara tegas. Aturan tersebut jugatidak berupaya untuk memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah dalamrangka menata sumberdaya aparatur daerah dengan menempatkan pegawai yangada untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.Perkembangan alokasi anggaran rutin sebagian besar diperuntukkan untukanggaran pegawai.  Alokasi anggaran pegawai adalah mayoritas di atas 50% darianggaran APBD. Di tahun 2014, salah satu kabupaten yang memiliki alokasianggaran pegawai di atas 70% adalah Kabupaten Tanah Datar di ProvinsiSumatera Barat. Sementara, Kabupaten yang memiliki alokasi anggaran pegawai
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cukup rendah, yaitu di bawah 40% adalah Kabupaten Siak di Provinsi Riau (lihatGrafik III.17).
Grafik III.17.

Komposisi APBD di 34 Kabupaten/Kota IGI 2014

3.2.5.. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah

Laporan Worldwide Governance Indicators (2014) oleh Bank Dunia berkaitan dengan

indikator efektifitas pemerintah (Government Effectiveness) adalah dimaksudkan untuk

memberikan gambaran persepsi mengenai kualitas pelayanan publik, kualitaspelayanan aparatur (Civil Service) dan tingkat independensinya dari tekananpolitik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmenpemerintah terhadap kebijakan tersebut. Hasil laporan WGI menunjukkan bahwa
efektifitas pemerintahan Indonesia selama periode 2003-2013 masih relatif rendah, yaitu

hanya memiliki nilai governance score di bawah angka 1 (Tabel III.7.). Rendahnyaindikator efektifitas pemerintah dalam laporan WGI dapat disebabkan karenaadanya ketidakselarasan antara rancangan program pembangunan yang telah
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dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah dengan alokasi pembiayaan yangtidak mendukung atau belum memadai.
Tabel III.7.

Indikator Governance

Sumber: MH Thamrin, Diskusi RPJMN 2015-2019 di Palembang, 1 Desember 2014
Efektivitas Belanja Infrastruktur RendahInfrastruktur selalu menjadi titik lemah perekonomian Indonesia. Selainkurangnya anggaran, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga kurang efektif.Dalam hal ini, rendahnya koefisien infrastruktur di Indonesia. Koefisieninfrastruktur adalah mengukur efek tambahan anggaran 1 persen PDB terhadappertumbuhan ekonomi. Di Tiongkok, setiap tambahan 1 persen anggaraninfrastruktur terhadap PDB mampu mendorong 0,33 persen pertumbuhanekonomi, sedangkan di India 0,21 persen. Di Indonesia, tambahan anggaraninfrastruktur 1 persen PDB hanya mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi.Menurut Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership -PPP) Bappenas menyebutkan bahwa dibutuhkan dana besar untuk mengejarketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam lima tahun ini(2015-2019) dibutuhkan USD 550,3 miliar atau setara Rp 6.000 triliun  untuk
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membangun berbagai infrastruktur, mulai dari sektor transportasi, energi,perumahan, hingga telekomunikasi8.
Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal pada awal tahunPermasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya penyerapan belanja modalpada semester awal dari anggaran tahunan. Kondisi yang terjadi adalahpenyerapan belanja modal umumnya baru direalisasikan pada semester III atau IV(akhir tahun), menyebabkan anggaran tersebut berpotensi tidak terserap banyakdan tidak efektif. Menurut Bappenas, dampak yang ditimbulkan dariketerlambatan penyerapan belanja tersebut adalah9:1. Terganggunya rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secaraumum;2. Tidak dapat memacu pertumbuhan ekonomi;3. Penyerapan tenaga kerja rendah sehingga tidak dapat memberikankesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan, dan pada akhirnyamenghambat upaya peningkatan kualitas hidup rakyat khususnya dari sisipendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatberupa sandang, pangan dan perumahan;4. Hal tersebut pada akhirnya menunda upaya pengentasan kemiskinan.Berdasarkan pada Grafik III.18 di bawah menunjukkan bahwa selama periode2006-2013 realisasi belanja modal di Semester I adalah rata-rata hanya sebesar18% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Selain itu, persentase realisasibelanja barang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

8 http://www.jawapos.com/baca/artikel/3897/Efektivitas-Belanja-Infrastruktur-Rendah

9 Presentasi Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Oktober 2010. Optimalisasi PengadaanDan Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pembangunan Nasional. SimposiumOptimalisasi Pengadaan dan Penyerapan Anggaran. Medan
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Grafik III.18
Persentase Realisasi Belanja Barang dan Modal Semester-1 2006-2013

Semester I
2006

Semester I
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2012*

Semester I
2013*

Belanja Barang (%) 24.1 21.9 23.6 28.2 25.3 14.1 25.8 21.8
Belanja Modal (%) 19.3 14.8 19.8 26.5 15.8 13.3 17.4 17.7
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Keterangan: *realisasi APBNPSumber: Kemenkeu. Laporan Realisasi Semester I. www.anggaran.depkeu.go.id
3.2.6. Peningkatan Daya Saing Birokrasi

Rendahnya kualitas kecepatan layanan izin usahaSalah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah kecepatanpelayanan birokrasi. Selama periode 2009-2014, rata-rata lamanya prosespengurusan suatu usaha adalah 54 hari atau paling lambat 3 bulan. BerdasarkanGrafik 19 menunjukkan bahwa perbaikan kecepatan pelayanan izin usaha belumberjalan dengan baik. Di tahun 2012, lamanya pengurusan izin usaha adalah 45hari dengan jumlah sebanyak 8 prosedur. Namun di tahun 2014, dengan adanyapeningkatan prosedur izin usaha menjadi sebanyak 10 prosedur, lamanyapengurusan izin usaha juga meningkat menjadi 48 hari. Kondisi ini menunjukkanmasih rendahnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kecepatanlayanan bagi dunia usaha di Indonesia.
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Grafik III.19
Jumlah Prosedur dan Lamanya Pengurusan Izin Usaha di Indonesia
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Jumlah prosedur
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Jumlah Hari 76 60 47 45 47 48
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Sumber: WEF. Global Competitiveness Report 2010-2014. http://www.weforum.org/

Salah satu faktor yang menyebabkan daya saing investasi lemah adalahrendahnya teknologi pelayanan yang mempengaruhi kecepatan pelayanan izinusaha. Dalam hal ini, walaupun jumlah prosedur izin usaha banyak, namun bilateknologi pelayanan memadai, maka kualitas kecepatan layanan dapatditingkatkan. Sebagai contoh, negara Vietnam yang memiliki jumlah prosedurizin usaha yang hampir sama dengan Indonesia. Lama pengurusan izin usaha diVietnam semakin singkat, walaupun jumlah prosedur yang diberlakukanmeningkat, yaitu sebanyak 10 prosedur di tahun 2014 (lihat Grafik III.20).
Grafik III.20

Jumlah Prosedur dan Lamanya Pengurusan Izin Usaha di Vietnam

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah prosedur
Memulai Usaha 11 11 9 9 10 10

Jumlah Hari 50 50 44 44 34 34
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Sumber: WEF. Global Competitiveness Report 2010-2014.http://www.weforum.org/
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Boks 2.
Pengembangan PTSP di Daerah dalam rangka Mendukung

Implementasi PTSPN
Kantor Pelayanan Publik Terpadu (KPPT) Kota Cimahi di-launching pada bulan Maret
2007, pada saat launching unit layanan terpadu menjadi satu dengan bidang
penanaman modal tetapi dalam perkembangannya kemudian dipisahkan. Selama kurun
waktu 2007-2014 ini sistem pelayanan tidak banyak berubah, perubahan minor hanya
terkait dengan perubahan sistem loket menjadi sistem kounter. KPPT Cimahi sudah
menerapkan ISO 9001 dalam pelayanan. Di KPPT terdapat 28 PNS yang stand by
menunjang pelayanan di PTSP. Tahun 2014 PTSP sudah melaksankan pendaftaran online
tetapi baru sampai taraf pendaftaran saja dan belum tahap pelayanan yang lebih
advance. Hal ini antara lain karena sistem online belum memiliki ada dasar hukumnya
dalam implementasi di daerah. Perda mengenai penyatuan unit pelayanan terpadu
dengan badan penanaman modal saat ini sedang dibahas namun belum ada keputusan
yang mengikat.

Berkaitan dengan regulasi PTSP, KPPT di daerah hanya menjadi implementator dan end
user dari kebijakan yang dibuat di tingkat pusat. Selama ini terjadi kebingungan di
daerah jika peraturan yang ada tidak saling sinergi dan justru bertentangan. Hal ini
menjadi hal yang harus diperhatikan karena menjadi penghambat dan kendala dalam
pelaksanakaan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Mind set antara
regulator di tingkat pusat sering tidak sinergis. Misalnya terkait dengan penanaman
modal yang cenderung melegalkan semua izin yang masuk, sedangkan di dinas teknis
tidak boleh sembarangan memberikan izin karena harus mempertimbangkan tata ruang
di Kota Cimahi yang sudah ada sejak Tahun 2012. Jika terjadi benturan peraturan antar
instansi pusat, seperti antara BKPM dan Kemendagri, maka peraturan daerah lebih
mengacu ke Kemendagri, sehingga KPPT lebih mengacu ke Kemendagri. BKPM lebih ke
regulasi bidang penanaman modal saja, sehingga lebih spesifik. Di daerah karena
pelayanan di dinas teknis belum ada standar pelayanannya, sehingga sampai ada
kejadian saat rekomendasinya sudah keluar tetapi pemohon usaha sudah tutup karena
izin yang keluar terlampau lama.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka dalam rangka meningkatkan PTSP di daerah
untuk mendukung pengembangan PTSP Nasionalo, maka disarankan, antara lain:

1. Kesepahaman, sinkronisasi dan kerjasama di tingkat pusat sebagai regulator (antara
Kemendagri, BKPM dan KemenPAN dan RB) terkait dengan regulasi serta
mekanisme implementasi PTSP di daerah.

2. Diperlukan adanya suatu kesatuan sistem informasi dan telekomunikasi yang
terpadu di tingkat pusat dan daerah. Pusat harus berperan sebagai koordinator yang
mampu mengkoordinasikan dan menyatukan sistem tersebut sehingga daerah lebih
mudah dalam implementasi kebijakannya.

Hasil Diskusi di KPPT Kota Cimahi, Desember 2014.
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Biaya ekonomi tinggiBiaya ekonomi tinggi merupakan faktor yang turut mempengaruhi kualitas dayasaing birokrasi. Biaya ekonomi tinggi salah satunya disebabkan oleh faktor logistik,selain faktor kelembagaan dan infrastruktur. Di sektor perdagangan, kondisilogistik turut mempengaruhi waktu dan biaya melakukan ekspor. Dalam hal ini,waktu yang diperlukan di Indonesia untuk melakukan ekspor lebih lamadibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Singapura, danMalaysia (lihat Tabel 9). Disamping itu, biaya ekspor per kontainer juga masihcukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga sebagai akibat dari sistemlogistik yang belum efisien. Penyebab utama tingginya biaya ekspor per kontaineradalah biaya transportasi kargo, belum efisiennya manajemen di pelabuhan sertarendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Selain itu, adanya pungutan-pungutan tidak resmi mengakibatkan semakin tingginya biaya logistik diIndonesia10.
Tabel III.8

Perbandingan Biaya dan Waktu Ekspor di Beberapa Negara

Negara
Lamanya waktu

pengurusan
Ekspor (hari)

Biaya Untuk Melakukan
Ekspor ($ per/kontainer)

Indonesia 21 667
Thailand 17 615
Malaysia 18 432
Vietnam 24 669
Singapura 5 416

Sumber: Rencana Strategi Kementerian Perdagangan 2010-2014

Berdasarkan survei Logistic Performance Index yang publikasikan oleh Bank Dunia(2014), Indonesia menduduki peringkat ke-53, yang jauh lebih rendahdibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand; yang masing-masing mendudukiperingkat 5, 25, dan 35. Penyebab utama rendahnya daya saing logistik Indonesiaadalah masalah infrastruktur (peringkat 53), yang lebih buruk dibandingkanVietnam yang menduduki peringkat 48.
10 http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/rencana-strategis-2010-2014-id0-1354733374.pdf
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Argumentasi adanya kegagalan
reformasi ekonomi, yakni:

1. analisis yang fokus kepada pilihan
dan urutan kebijakan reformasi
ekonomi.

2. alasan lemahnya desain dan
penegakan kelembagaan (rules of
the game) sebagai “kaki” dari
kebijakan yang telah diproduksi

Disamping itu, untuk mendukung dan mendorong terwujudnya tingkat pertumbuhaan
ekonomi yang tinggi, maka membutuhkan aparatur negara yang profesioal, efektif dan
produktif. Birokrasi Indonesia harus beranjak dari factor-driven economies, menjadi
efficiency-driven economies, guna menuju innovation-driven economies, sebagaimana
Tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.9
Faktor Pendorong Peningkatan Daya Saing

Basic requirement
index

Efficiency enhancers
subindex

Innovations and
sophistication factors

subindexInstitution Higher education andtraining Business sophisticationInfrastructure Good market efficeiency InnovationMacoeconomicenvironment Labor market efficiencyHealth and prmaryeducation Financial marketdevelopmentTechnological readinessMarket size
factor-driven
economies

efficiency-driven
economies

innovation-driven
economiesSumber: Bahan Diskusi Prof. Dr. Sofian Efendi, 2014

Menurut analisis Prof. Dr.Ahmad Erani Yustika (2013),Guru Besar Fakultas EkonomiUnibraw, Malang, bahwareformasi birokrasi menjadiisu sentral saat dikerjakanreformasi ekonomi sejak1998, namun belumberorientasi pada perbaikankinerja birokrasi. Memangsudah diupayakan perbaikandi beberapa aspek, sepertipada direktorat pajak, telah dilaksanakan perbaikan pada aspek teknologi,transparansi, dan pelayanan publik. Demikian pula untuk perizinan usaha telahdilakukan serangkaian pengurangan prosedur dan lama izin usaha, serta di
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berbagai daerah inisiatif-inisiatif otentik reformasi birokrasi telah muncul, seperti
e-government (misalnya di Surabaya), sehingga membantu efisiensi layanan danmenutup celah korupsi.Namun demikian, program-program yang dirancang untuk reformasi birokrasibelum menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) secara nasional sehinggaimplikasi yang ditimbulkan sangat lemah. Secara umum reformasi birokrasi masihbermasalah dalam pelaksanaannya, karena dua sebab. Pertama, pemerintah inginmasuk ke dalam banyak persoalan selayaknya organ yang mempunyai kapasitasbesar (baik dalam pengertian jumlah maupun kualitas). Problemnya, kapasitasbirokrasi amat rendah karena masalah rekruitmen dan penempatan yang takbertolak dari prinsip kompetensi. Akibatnya, persoalan yang hendak diselesaikantadi tidak mampu diperbaiki karena defisit kecakapan. Pada konsep reformasibirokrasi, salah satu poin vital yang mesti dimengerti adalah prinsip: strong but
limited government. Pemerintah perlu menentukan skala prioritas, tapi dengankemampuan yang kuat.
Kedua, reformasi birokrasi tidak dapat dicapai secara massif dan bersamaan. Disini berlaku dalil: part partial progress. Kemajuan diukur dari perbaikan sedikitdemi sedikit, namun konsisten. Jika ada kasus tahun ini lebih baik ketimbangwaktu sebelumnya, tapi tahun depan kembali buruk lagi, maka konsistensi itutidak terjadi. Problem inilah yang dialami Indonesia sehingga proyeksi terhadapperbaikan itu tidak dapat dipantulkan di masa depan. Oleh karena itu, kemajuansetahap demi setahap itu mesti didorong secara terus-menerus sehingga tolokukur pencapaian menjadi jelas. Jika hal ini digabungkan dengan prioritas yangtidak banyak tadi (fokus), maka dalam waktu yang tak terlalu lama akan diperolehperbaikan yang lebih bermakna. Dengan begitu, saat ini yang dibutuhkan adalahidentifikasi fokus masalah yang dapat ditangani oleh birokrasi, selanjutnya dibuatprogram dan ukuran perbaikan dari waktu ke waktu (tentu denganmemertimbangkan percepatan perbaikan di negara lain).Berdasarkan telaah terhadap beberapa kegagalan reformasi di bidang ekonomikaitannya dengan aspek kelembagaan, terdapat 2 (dua) argumentasi (AhmadErani, 2011). Pertama, analisis yang fokus kepada pilihan dan urutan kebijakanreformasi ekonomi. Pendekatan ini meyakini bahwa pilihan kebijakan reformasiantarnegara tidak dapat dibikin seragam (harus otentik), karena masing-masingnegara mempunyai karakteristik dan problem ekonomi yang berlainan. Kedua,alasan lemahnya desain dan penegakan kelembagaan (rules of the game) sebagai
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“kaki” dari kebijakan yang telah diproduksi. Pendekatan ini pada level makroberkonsentrasi kepada penyusunan kerangka hukum, ekonomi, dan politik agarkebijakan yang diproduksi bisa menjawab tujuan yang ditargetkan. Sementara itu,pada level mikro pendekatan kelembagaan ini secara spesifik mendesain aturanmain yang memungkinkan semua pelaku ekonomi dapat bersaing (competition)atau bekerjasama (cooperation) secara adil (fair).
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BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

BIDANG APARATUR NEGARA TAHUN 2015-2019

4.1. Kerangka Pikir Pembangunan 2015-2019Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunanaparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yangbaik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilanpembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalamRPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dandaerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Untuk menjawabtantangan pembangunan nasional ke depan, RPJMN 2015-2019 pembangunanaparatur negara diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih danakuntabel, efisien dan produktif; meningkatkan kualitas penyelenggaraanpelayanan publik; dan memberikan dukungan bagi peningkatan daya saingnasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnyaberdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparatur negara.Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan organisasibirokrasi pemerintah, namun mencakup keseluruhan sistem dalampenyelenggaraan pemerintahan baik pada level mikro, meso dan makro. PadaRPJMN 2010-2014 telah ditetapkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelolamenjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi yangdilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, diyakini mampu: mengurangidan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansiyang bersangkutan;  menciptakan birokrasi yang modern dan berkinerja tinggi;meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu
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perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensidan produktivitas dalam seluruh penyelenggaraan tugas organisasi; danmenjadikan birokrasi makin antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapiglobalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Gambar. IV.1.

Meskipun pembangunan bidang aparatur negara selama kurun waktu 2010-2013telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namun ternyata kualitasbirokrasi Indonesia masih sangat rendah dan tertinggal dibandingkan dengannegara-negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC. Birokrasi belum dapatberfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih ditandaidengan korupsi, buruknya pelayanan, dan inefisiensi. Birokrasi di Indonesia masihmenjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunan daripada sebagai solusiuntuk membantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.
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Global Competitiveness Report misalnya, dalam lima tahun terakhir menempatkankorupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai salah satu dari the most problematic
factors dalam berbisnis di Indonesia. Dilihat dari beberapa parameter atauindikator secara internasional lainnya, kualitas dan daya saing birokrasi Indonesiamasih sangat rendah. Antara lain ditunjukkan dengan oleh parameter: (a)peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business; EoDB) tahun 2014,Indonesia peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parameter tingkat korupsi dilihatdari skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Peception Index; CPI) tahun 2013,Indonesia peringkat 114 dari 177 negara, dengan skor 32 dari skala 0-100; (c) skor
Control of Corruption (CoC) index tahun 2012, -0,66 dari skala -2,5 sampai dengan2,5; (d) skor Government Effectiveness Index tahun 2012 Indonesia, -0,29 dari skala-2,5 sampai dengan 2,5; (e) perangkat daya saing global secara total (Global
Competitiveness Report; GCR) tahun 2014-2015, Indonesia peringkat 34 dari 144negara; sedangkan untuk variabel institusi (GCR - Institution), Indonesia peringkat53 dari 144 negara; dan (f) peringkat e-Government, Indonesia peringkat 97 dari190 negara.Kualitas birokrasi suatu negara memiliki pengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh parameter yang mencerminkanindikator dari hasil-hasil pembangunan suatu negara pada kualitas kehidupanumat manusia, seperti pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human
Development Index (HDI). Pada tahun 2013, menurut hasil penilaian UNDP,pencapaian IPM oleh Indonesia menempati peringkat 108 dari 187 negara.Kualitas birokrasi Indonesia apabila dibandingkan dengan bebarapa negara di dikawasan ASEAN dan negara-negara industri baru yang tergabung dalam BRIC(Brasilia, Rusia, India, dan Cina), masih sangat tertinggal dan tidak kompetitif.Konsekuensinya, adalah pencapaian hasil-hasil pembangunan yang jugamemperlihatkan kondisi yang tidak berbeda. Grafik IV.1 ini memperlihatkanhubungan antara kualitas birokrasi dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan.Posisi daya saing birokrasi Indonesia yang masih terbilang rendah kualitas dankurang kompeten, merupakan pembelajaran yang sangat penting dalamperumusan isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RPJMN 2015-2019. Perumusan isu strategis juga mempertimbangkan perkembangankonseptual administrasi publik seperti konsep New Public Management (NPM),
Citizen-Centered Governance, Dynamic Governance dan Whole of Government
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(WoG), dan mempertimbangkan pula dinamika lingkungan strategis pada levellokal, nasional dan internasional.
Grafik IV.1.

Hubungan antara Kualitas Birokrasi Negara ASEAN dan BRIC dengan
Pencapaian Hasil-hasil Pembangunan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2014
Pendekatan-teknologi informasi melalui “digital governance era” (DGE), dapatmenjembatani antara teoritik pembangunan administrasi negara dengan konseppembangunan aparatur negara 2015-2019 yang memungkinkan terwujudnyaperubahan mandiri dalam administrasi publik yang erat terhubung denganteknologi, organisasi, budaya profesional, dan sosial efek.Adanya penciptaan budaya profesional pada aparatur negara, yaitu 'birokrat'menjadi tidak hanya ahli/terampil dalam aturan yang relevan dengan bidangpelayan publik, tetapi juga menjadi profesional yang berorientasi untuk memenuhikebutuhan publik/users. Pada akhirnya dapat meningkatkan perbaikan kualitaspelayanan yang mengarah pada peningkatan daya saing birokrasi nasional.Secara konseptual pembangunan aparatur negara pada tahun 2015-2019diorientasikan pada: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator danfasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan, (b) revitalisasi sistem
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dan manajemen birokrasi publik secara efisien, responsif dan fokus padapencapaian kinerja, (b) pengembangan organisasi birokrasi yang lincah, inovatifdan adaptif melalui penciptaan tata kelola yang dinamis (d) pengembangan SDMaparatur sebagai pendorong reformasi; (d) pemantapan peran birokrasi untukmendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan dalam manajemenpembangunan. Sedangkan lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan,antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makinmutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi;proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnaipolitisasi, praktek KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuktahun 2015-2019, yakni: (1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2)Pemerintahan yang efektif dan efisien; dan, (3) Peningkatan kualitas pelayananpublik.  Berdasarkan Isu Strategi, maka selanjutnya dapat digambarkan kerangkapikir pembangunan bidang aparatur negara sebagai berikut.
Gambar IV.2.

Kerangka Penyusunan RPJMN 2015-2019:
Pembangunan Bidang Aparatur Negara
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4.2. Penjabaran Visi dan Misi Presiden
4.2.1.. Pemetaan Nawacita dan Agenda Joko Widodo dan

Jusuf Kalla

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yakni Joko Widodo dan Jusuf Kallamerancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagasuntuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yangberdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalamkebudayaan. Berikut inti dari sembilan agenda prioritas tersebut yang disarikandari situs www.kpu.go.id, yakni sebagai berikut:1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh warga negara.2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan.4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.Berdasarkan NAWACITA tersebut, selanjutnya dilakukan pemetaan terhadapAgenda yang ditawarkan sebagai program oleh Joko Widodo dan Jusuf Kall,khususnya yang berkaitan dengan pembangunan bidang aparatur negara baiksecara langsung maupun tidak langsung.Agenda Prioritas No. 2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
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Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik padainstitusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melaluireformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Diikuti oleh upayamewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkanpengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerahuntuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik sepertidiatur dalam UU No. 12 tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankanagenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasikelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensiaparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik,serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU KontrakLayanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilankebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalampengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
Gambar IV.3.

Visi, Misi dan Platform Joko Widodo – Jusuf Kalla
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Gambar IV.4.
Jalan Perubahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Agenda Prioritas No. 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yangmeliputi, antara lain: (a) Membantu daerah-daerah yang kapasitasberkepemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan public;(b) Menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorientasikesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebabyang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanyapentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Dan (c) Melakukan reformasipelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagaiujung tombak pelayanan publik, serta mengawal implementasi UU Desa secarasistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi danpendampingan. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebihmenjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaankeuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal; dan
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mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusandaerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yangterukur dalam jangka waktu memadai.Selanjutnya Visi dan Misi Jokowi dan Jusuf Kalla tersebut diidentifikasi dalampembagian kelompok berdasarkan Isu Strategis, sebagaimana dalam Tabel IV.1. dibawah ini.
Tabel IV.1 .

Identifikasi Visi dan Misi Jokowi dan Jusuf Kalla berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS JOKOWI – JUSUF KALLA

BIROKRASI
YANG BERSIH
DAN
AKUNTABEL

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.2. Mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat laporankinerja serta membuka akses informasi publik.3. Netralitas penyelenggara negara dapat ditegakkan.4. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)
BIROKRASI
YANG EFEKTIF,
DAN EFISIEN

1. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten danmembuat payung hukum RB yang lebih kuat.2. Mensinergikan tata-kelola pemerintahan sejalan dengandesentralisasi.3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan yang cenderunggemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada dibawah Presiden maupun kelembagaan pemda.4. Perubahan tata kelembagaan nasional, dari berbasis sektormenjadi berbasis kewilayahan.5. Melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) untukpelayanan publik.6. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebihmenjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.7. Penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahanyang good and clean governance.8. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN)9. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilankebijakan publik.
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK

1. Peningkatan indikator peringkat Ease of Doing Businessmenjadi terkemuka di tingkat Asia.2. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensiperijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari.3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan.
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4. Memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayananpublik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen
charter.5. Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujungtombak pelayanan publik.6. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melauiteknologi informasi yang transparan

4.2.2. Analisis Visi dan Misi dalam Agenda dan Prioritas
PembangunanBirokrasi yang efisien dan efektif hanya merupakan bagian terkecil dari upayaperbaikan dalam  birokrasi. Secara konseptual teoritis Reformasi Birokrasi disebutsebagai reformasi adminsitrasi namun lebih dikenal dengan Reformasi Birokrasi.Reformasi administrasi lebih luas mencakup aspek kebijakan, prosespemerintahan, SDM dan Struktur. Di Indonesia reformasi birokrasi lebihcenderung mereformasi struktur. Bahkan jika dilihat lebih jauh melalui payungyang lebih besar RB itu mencakup tiga aspek. Pertama adalah perbaikan hukum,dimana hal ini berkaitan dengan persoalan demokrasi dan keadilan, persoalanpolitik dan persoalan efisiensi.Menurut Prof. Dr. Sangkala dari Universitas Hasanudin (Diskusi, Nopember 2014di Makasar) tiga Nawa Cita yaitu Nawa Cita kedua, ketiga dan keenam memilikiketerkaitan dengan pembangunan birokrasi. Fungsi birokrasi selain sebagaimencapai kesejahteraan rakyat dalam demokrasi juga sebagai meningkatakandaya saing bangsa. Dari ketiga Nawa Cita tersebut, Prof Sangkala mengusulkanrumusan ke dalam enam fokus agenda reformasi birokrasi yaitu:1. Menciptakan Model Kepemimpinan Strategis Presiden dalam Kerangka SistemPresidensiil melalui Penguatan Lembaga/Kantor Kepresidenan;2. MewujudkanPemerintahan yang Terbuka, Transparan danPartisipatif;3. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Kapabel danEfektif;4. Mempertegas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Sistem dan ModelNegara Kesatuan;5. Memperkuat Demokrasi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
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6. Menciptakan Layanan Publik yang Efisien, Efektif dan Ekonomis sertaBerkeadilan.Dari enam agenda Reformasi Birokrasi yang disusun Prof Sangkala tersebut, makadirumuskan 12 kebijakan dan program yang sangat mendesak yaitu:1. Penataan proses bisnis pemerintahan di dalam kementerian maupun antarkementerian untuk prioritas sektor tertentu (perizinan, tenaga kerja,pertanian, infrastruktur, pertambangan)2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) masing-masing kementerian yangditurunkan di setiap level jabatan, sampai ke level individu (Sasaran KerjaPegawai)3. Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja (usulan untukmenggabungkan dirjen anggaran dengan Bappenas).4. Implementasi UU Aparatur Sipil Negara antara lain: promosi jabatan secaraterbuka untuk eselon I dan II, seleksi CPNS yang semakin transparan danberbasis kompetensi, peningkatan kesejahteraan PNS dikaitkan dengan kinerjamenuju sistem penggajian tunggal, membuka kesempatan orang swasta dudukdalam jabatan eselon I, peningkatan sistem diklat yang berbasis kebutuhanpengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi.5. Penguatan pengunaan IT dalam pemerintahan baik dalam e-planning, e-
budgeting, e-controlling, dll.6. Peningkatan efisiensi belanja pegawai dengan mengurangi fasilitas kedinasanyang tidak relevan dengan kinerja, penggunaan fasilitas kantor dari pada hotel,
teleconference rapat koordinasi pusat dan daerah dll.7. Penguatan sistem dan mekanisme pengaduan masyarakat di setiap instansipelayanan dan pembentukan sistem pengaduan nasional.8. Penguatan inovasi pelayanan melalui replikasi inovasi, penyusunan jumlahminimal (critical mass) inovasi agar menjadi kebijakan nasional.9. Penguatan instrumen dan implementasi program Reformasi Birokrasi diMasing-masing K/L/Pemda.10. Penguatan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat untuk aksesinformasi mengenai anggaran sampai kegiatan, hasil capaian, dll.
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Boks 3. Catatan Kritis Reformasi Birokrasi

1. RB di indonesia kurang berdampak maksimal, karena belum masuk kedalam level
perbaikan  regulasi, political distinction, serta efisiensi manajemen, dan hanya terbatas
pada reformasi level struktural;

2. The illness of bureaucracy is not human, but system.Karakter birokasi, saat ini (anti
demokrasi)untuk mengubahnya diperlukan peran teknologi informasi sehingga
menjamin adanya konsep unity of command namun tetap menunjang prinsip-prinsip
aksesibilitas, bebas korupsi dan public services oriented.

3. Proses Reformasi Birokrasi yang tidak optimal tidak dapat dilepaskan dari faktor
politik, karena sistem birokrasi saat ini dibangun dengan sistem politik yang sangat
buruk. Sehingga dibutuhkan adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

4. Rendahnya pelayanan publik karena rendahnya demokratisasi di internal birokrasi,
bahkan birorkasi di daerah terkesan sangat kental budaya militeristik yang sangat
patriarkis.

5. Business process review kelembagaan pemerintah dalam reformasi birokrasi saat ini
baru sampai pada level I dan belum sampai level IV;

6. Diperlukan adanya kejelasan sikap politik dan kebijakan dalam menghadapi era MEA,
bagaimana integrasinya dengan konsep nawacita yang sangat inward
looking(mengedepankan pidato bung karno tahun  1964, berdaulat dalam politik,
mandiri ekonomi, berkarakter dalam kebudayaan);

7. ORI berfungsi dalam pengawasan aparatur negara terkait pelayanan publik,
pengawasan kinerja & pengendalian menjadi hal yang sangat penting dalam nawacita;

8. Asas demokrasi, jaminan hak asasi manusia dalam pelayanan publik proses awal,
publik dicantumkan, tetapi dalam pembahasan di eksekutif dan legislatif aksesnya
tertutup;

9. Kelembagaan di pusat terlalu gemuk, tidak sesuai dengan momentum desentralisasi,
seharusnya secara prorporsioal lebih diarahkan ke daerah;

10. Di Sulawesi Selatan terdapat 28 kota/kabupaten tetapi tidak ada acuan dalam
integrasi, e-govt salah satunya terkait performance budget information system;

11. Reformasi birokrasi memang suatu proses yang menyakitkan karena reformasi
birorkasi “berlangsung secara” deret hitung namun harapan masyarakat terhadap
kinerja birokrasi “berlangsung secara” deret ukur.Catatan Diskusi, (Masakar, Nopember 2014)

11. Penataan kembali regulasi yang tumpang tindih di sektor prioritas misalnyapertanahan, pertambangan, lingkungan dll12. Penguatan sistem integeritas nasional dan lembaga melalui berbagai instrumenseperti penanganan konflik kepentingan, penegakkan kode etik, pengendaliangratifikasi, pelaporan harta kekayaan periodik, whistler blower system, dll.
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Sedangkan menurut pendapat Rosniaty Azis dari Koalisi Untuk ReformasiBirokrasi Provinsi Sulawesi Selatan (Makasar, Nopember 2014), bahwa Nawa Citaberkaitan dengan agenda perubahan. Hal yang paling penting yang ada dalamNawa Cita adalah menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat dalam bentukpelayanan publik. Ada beberapa sektor yang mendapat soroton yaitu ekonomi,pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.Kondisi saat ini, masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dinilai buruk.Untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak punharus mengurus surat-menyurat dengan tidak mudah, apalagi jika ingin memintahak. Regulasi yang mengatur pelayanan publik sudah sangat jelas dan kuat, namunimplementasi yang terajdi di lapangan yang masih menemui berbagai kendala.Pada dasarnya pelayanan publik itu erat kaitannya dengan pemenuhan suatu hak,melekat pada setiap orang baik secara pribadi maupun kelompok dan dilakukantanpa ada diskriminasi dan inklusif. Namun fakta di lapangan, misalnya pelayananpada kesehatan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana masih dangat terbatassehingga membuat pelayanan publiknya kurang berkualitas. Khusus untukmasyarakat di daerah yang sulit terjangkau, sangat kurang mendapatkanpelayanan. Meskipun pelayanan publik tersebut ada namun akses untukmendapatkan pelayanan tersebut sangat susah. Perlu dipikirkan terkait denganSDM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yangsulit dijangkau.Masyarakat penyandang cacat (disabilitas) harus mendapatkan pelayanan yangsama. Aksesinformasi yang terbatas bagi penyandang disabilitas, yang membatasimereka mendapatkan pelayanan yang maksimal. Pelayanan terhadap publik tidakboleh diskriminatif. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin dalammendapatkan layanan yang berkualitas.Berkenaan dengan pendidikan, masyarakat belum mendapatkan pelayanan secaralayak. SDM yang berkualitas belum terdistribusi secara merata. Akses untukpendidikan yang berkualitas masih terbatas bagi sebagian warga. Penyelenggaraanpelayanan public masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi,khususnya mengenai biaya pelayanan. Kondisi sumberdaya aparat yang sebagianmasih kurang professional, berbelit-belit, disiplin kerja rendah dan sebagainya
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yang menunjukkan seakan-akan justru aparatlah yang minta dilayani, bukan wargamasyarakat.Informasi tentang prosedur pelayanan publik yang belum sepenuhnya sampai kemasyarakat dan Dukungan infrastruktur pelayanan publik yang belum responsifgender. Kondisi pelayanan publik yang khusus diselenggarakan oleh organisasipemerintah kualitasnya masih jauh dari harapan, padahal pemerintah sampaidengan saat ini adalah pemegang monopoli pelayanan publik yang sah.Di era sekarang ini, sangat dituntutakan pentingnya kinerja pelayanan yang tidakdiskriminatif dan menghargai martabat serta hak pengguna layanan. Wargapengguna mulai menginginkan adanya kemudahan pelayanan, baik dalam halpersyaratan, prosedur, kepastian waktu, transparansi biaya yang harusdikeluarkan, serta ketersediaan infrastruktur yang layak bagi seluruh lapisanmasyarakat tanpa diskriminatif. Penyelesaian pengaduan pelayanan publik belumoptimal. Selama lebih banyak dilakukan oleh Ombudsman RI namun untuk SKPDyang melayani publik belum berjalan.Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Rosniaty Azis menawarkan beberaparekomendasi yang adalah sebagai berikut: (a) Membuka ruang partisipasimasyarakat melalui citizen’s charter; (b) Modernisasi manajemen layanan publik;(c) Evaluasi kinerja pelayanan publik; (d) Maksimalisasi PengawasanPenyelenggaraan Pelayanan Publik (termasuk melibatkan masyarakat) (e) Pengelolaandan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik (f) Dokumen pendukung untukpeningkatan kualitas pelayanan public tidak hanya “berupa tumpukan kertas”; dan (g)Penyediaan fasilitas infrastruktur pelayanan publik yang ramah dan terjangkau bagisemua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah,dan kemampuan diri.Selanjutnya berdasarkan proses diskusi, maka beberapa kesimpulan rekomendasikebijakan yang dapat dicatat, antara lain sebagai berikut:
a. Dibutuhkan adanya affirmative action (gerakan demokratisasi dalam birokrasi)untuk menjamin dokumen RPJMN kedepan mendapat dukungan penuh dari sisipolitik;
b. Harus dilakukan perbaikan sistem politik agar reformasi birokrasi dapatterlaksana dengan maksimal, dibutuhkan agenda/ program revolusi mentaldalam bidang politik;
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Boks 4.
Masukan Daerah atas Rancangan RPJMN Bidang Aparatur Negara

Dalam rangka mendapatkan masukan dari daerah, maka Direktorat Aparatur Negara
menyelenggarakan diskusi di Kabupaten Belitung, yang melibatkan pemda dan stakeholders
terkait di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Beberapa catatan diskusi
sebagaimana di bawah ini.

a. Kebijakan Pemerintah Kab. Belitung untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas
difokuskan melalui reformasi birokrasi, penerapan sistem integritas, penataan struktur
organisasi dan tata kerja, dan peningkatan SDM. Adapun penguatan pengawasan dan
pengendalian intern dilakukan antara lain: i) peningkatan kuantitas pengawasan dan
pengendalian intern; ii) peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian intern melalui
peningkatan kompetensi, integritas, independensi pengawasan; iii) pelaksanaan audit aset,
majelis TP-TGR, dan tindak lanjut temuan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, al:
belum terjadinya perubahan pola pikir/mindset secara signifikan; sinergisitas APIP dengan
instansi belum optimal; dan jumlah dan kemampuan APIP belum memadai.

b. Reformasi birokrasi di Kab Belitung Timur diawali dengan evaluasi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh bagian organisasi Setda. Evaluasi OPD mencakup
review efektivitas dan keefisienan organisasi secara global, evaluasi Perbup tupoksi di
tahun anggaran 2014, serta evaluasi SOP yang kemudian berlanjut ke penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi.

c. DP3 telah diganti dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Setiap PNS Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur menggunakan SKP Plus (setiap bulan dalam satu tahun anggaran
terdapat target-target tertentu yang harus dicapai). Selain hal tersebut, formasi untuk PNS
yang ingin menduduki jabatan tertentu juga didasari atas kualifikasinya.

d. Kebijaksanaan yang ditempuh untuk meningkatkan pelayanan perizinan antara lain: (a)
peningkatan kapasiyas SDM; (b) menyiapkan program legislasi yang berkaitan dengan
penanaman modal dan perizinan; (c) menyiapkan anggaran yang memadai. Sedangkan
pengembangan kelembagaan pelayanan dilakukan melalui: (a) Pengembangan
kelembagaan pelayanan organisasi; peningkatan SDM; pemanfaatan TIK, penerapan
standar pelayanan; evaluasi kinerja pelayanan.

e. Fungsi dan peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan PP No. 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, pada tugas atributif Camat yaitu mengoordinasikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya mendorong partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

f. Untuk mewujudkan Good Governance, sesuai dengan peran dan fungsi kecamatan sebagai
garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan secara langsung
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat  maka dilakukanlah perbaikan dan
peningkatan mutu/kualitas pelayanan. Pelayanan prima mengisyaratkan bahwa
kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat harus menganut prinsip “close to the
costumer” yang diartikan sebagai “dekat dengan pelanggan atau masyarakat”; (b)
pelayanan yang mudah (c) murah; dan (d) terjangkau.

Catatan Diskusi di Kab. Belitung, Oktober 2014
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c. Dibutuhkan rumusan bagaimana RPJMN dapat meminimalkan intervesi politikkepada birokrasi khususnya dalam praktik pemerintahan di daerah;
d. Fokus RB dalam nawacita dan RPJMN diusulkan meliputi 1) Penguatan sistempresidensiil (penguatan lembaga kepresidenan) 2) birokrasi transparan danpartisipatif 3) fokus fungsi kementerian pemerintah pusat kedepan diarahkanuntuk lebih besar porsi policy making dibanding executing dan empowering 3)memperkuat koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dan tidak parsial serta4) perumusan national performance review dalam implementasi programpembangunan nasional.Berkaitan dengan peran desa dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnyapelayanan publik sejalan dengan Undang-Undang Desa, maka diperlukanassesment tentang bagaimana kesiapan dari desa untuk menerima pelimpahankewenangan dari kabupaten/kota. Saat ini harus diakui infrastruktur, organisasidan SDM di desa masih sangat jauh dari  kata siap untuk dapat menerimapelimpahan kewenangan tersebut.Dalam diskusi antara Bappenas dengan PKP2AI LAN Bandung Jawa Barat,Desember 2014 mengemuka bahwa harus dipahami bahwa pemerintahan desatumbuh dan berkembang dari masyarakatnya sendiri, hal ini berbeda denganKabupaten dan kota yang lebih administratif, pemerintahan di desa dipilih dankewenangan dikembangkan sendiri sehingga memiliki hal yang embeded dalamada istiadat masyarakat. UU desa sangat terlambat keluarnya, padahal desa adalah
frontliner dalam pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi yang ada, berdasarkan kajian LAN Bandung, bahwa pemerintahan desaterlihat sangat lemah karena kemampuan SDM dirasa belum cukup mampu untukmengelola tugas perbantuan dari pemerintah dalam pembangunan. Pemerintahandesa dulu terdiri dari kepala desa dan LKMD, tetapi pada era UU 32/2004 LKMDdiganti dengan BPD. Namun saat ini secara empirik BPD lebih dikuasai olehanggota partai, akhirnya terjadi benturan antara kepala desa dan BPD danmenghambat jalannya pemerintahan desa.
Potensi ekonomi yang ada di desa saat ini tidak dapat tergali secara optimalkarena potensi SDM nya tidak mampu mengelola hal tersebut. Terbatasnyakewenangan desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didesa juga terkait dengan SDM desa, aspek organisasi desa, aspek ketatalaksanaanpemerintahan desa serta aspek pemberdayaan masyarakat desa.
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Dalam kajian ini LAN ditemukan perbedaan kebutuhan, serta perbedaanpandangan dari kabupaten kota terkait dengan penyelerahan kewenangan kedesa, hal ini terkait dengan keengganan dari pemerintah kabupaten kota untukmendelgasikan kewenagan kepada desa. Keengganan untuk menerimapelimpahan kewenangan dari kabupaten kota juga terjadi dalam pemerintahan didesa, dimana berdasarkan persepsi sebagian kepala desa, juga sebagian belumsiap untuk diserahkan kewenangan administratif dan pelayanan publik daripemerintah kabupaten/kota.
Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam rangka melakukan penyerahansebagian kewenangan kepada pemerintah desa, yaitu Tahap identifikasi, Tahappengelompokan, Tahap penentuan dan Tahap pelimpahan. Namun untukmelakukan pentahapan tersebut, diperlukan identifikasi terhadap karakteristikdesa, kebutuhan desa dan jenis desa. Tahap kedua yaitu melakukanpengelompokan desa, yaitu desa adat, pemerintahan desa administratif, sertapemerintahan desa campuran yang memiliki karakteristik desa adat danadministratif. Kategorisasi yang dilakukan dalam kajian ini membagi desakedalam 3 kategori yaitu Desa unggul tradisi, desa unggul aksi dan desa unggulkreasi.
Temuan yang didapat dalam kajian ini didasarkan pada kesiapannya terdapat 3kategori, dilihat dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintahan desa, desasiap maksimum (22 standar peyanan), desa siap medium (18 standar pelayanan)dan desa siap minimum (8 standar pelayanan) tidak ada korelasi positif dengankeunggulan desa.
Berdasarkan telaahan, maka disimpulkan mengenai penyerahan sebagian urusanpemerintahan kabupaten/kota kepada desa bahwa aparatur, organisasi,infrastruktur dan masyarakat di desa belum siap untuk menerima pelimpahankewenangan tersebut. Sebagai perbandingan saat ini, target alokasi anggaran kedesa yang mencapai 1,4 milyar per desa dikahwatirkan tidak digunakan dengantepat karena dari 73 ribu desa saat ini dimana sudah dianggarkan Rp 42 triliun(tiap desa rata-rata menerima 600 juta) akuntabiltas dan manfaatnya masihsangat rendah. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah desa sangat diragukan untukmengelola hal tesebut. Dikhawatirkan terjadi permasalahan akubtabilitas dankorupsi yang menyebar ke desa.
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Masalah dalam pembangunan
e-Government:
1. Kepemimpinan TIK
2. Teknologi Aplikasi
3. Manajemen dan Budaya

Mengenai kebutuhan Jumlah SDM ASN Desa, apabila hanya bertumpu padaaparatur existing, maka kemampuan aparat desa untuk merencanakan,menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggunjawabkan program menjadisangat diragukan. Dibutuhkan adanya treatment yang luar biasa kepada aparatpemerintahan di desa untuk dapat menerima pelimpahan kewenangan tersebut,dan apabila pilot project ini tetap dilaksanakan dalam 5 tahun maka harus adadetasering dari kementerian terkait kepada ASN di desa agar mampumelaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut secara profesional dan membawakemaslahatan bagi pembangunan desa.
4.3. Prakondisi Tata Kelola Pemerintahan dan

Reformasi BirokrasiPenerapan pemerintahan digital (digital governance), yaitu melalui penerapan e-
government secara berkelanjutan dalam rangka membangun sinergi layanan antarK/L dan antar tingkat pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat danmeningkatkan kualitas layanan baik bagi dunia usaha maupun masyarakatmendesak untuk ditingkatkan.Dalam hal ini, percepatan penerapan e-government untuk peningkatan kualitasprogram layanan bagi dunia usaha yang “gencar” dilaksanakan di tingkatkementerian dan lembaga melalui pengembangan PTSP dan National Single
Window (NSW), juga harus dibarengi dengan pengembangan e-government secarabertahap untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan di tingkatkecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah,termasuk mempersiapkan kompetensi SDM pada tingkat pemerintahan terendahtersebut.
4.3.1. Penerapan E-GovernmentKondisi pembangunan e-Governmentpada saat ini tidak merata, banyaksekali variasi dari satudaerah/instansi dengandaerah/instansi lainnya mengenaiketersediaan infrastruktur, SDM,kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan sangat
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berpengaruh pada saat menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan. Adajuga yang sudah memiliki infrastruktur yang canggih, SDM nya hebat, pelayananpublik yang baik, pertumbuhan ekonominya sudah mapan. Namun di lain sisi gapyang terjadi adalah kebalikan dari kondisi tersebut. Kondisi ini akan menjadibahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan karena keragaman tersebut akanmewarnai didalam penyusunan kebijakan.Pemerintah diharapkan responsif terhadap perubahan sosial, pemenuhan harapanpublik, pengelolaan anggaran secara efisien serta peningkatan daya saing bangsatermasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahwa tekananterhadap pemerintah, antisipasi terhadap pemerintah dan beban kerja yang akandatang perlu dihadapi dengan strategis dan salah satunya melalui instrumen e-
Government. e-Government dimaksud kan untuk membangun sistem pemerintahanberbasis elektronik.Apabila diidentifikasi secara mendalam akan ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan e-Goverment yaitu adanya aplikasi yangtersebar dan beragam padahal substansinya sama sehingga mengakibatkanterciptanya pulau-pulau sistem. Adanya ketidaksamaan terhadap data dasar yangmenjadi rujukan, kehandalan dan aksesibilitas keamanan serta kapasitas
bandwidth pemerintah belum memadai, sebagian K/L memiliki data center tapitidak memadai. Kemudian mengenai isu keamanan, ini penting karenamenyangkut jaminan terhadap keamanan negara dan menyangkut privatisasi.Berkaitan dengan keamanan informasi, selama ini memang pemerintah lebihmengendepankan implementasi teknologi tanpa kajian resiko.Jika dicermati maka masalah dalam pembangunan e-Government ini dapatdipetakan menjadi tiga masalah besar. Pertama adalah masalah KepemimpinanTIK, dimana masalah kepemimpinan ini disebabkan oleh adanya visi yang belumterpadu, lemahnya regulasi, komitmen anggaran yang belum terbentuk sertaketidaksinergian antara sektoral dan regional. Masalah yang kedua adalahTeknologi Aplikasi, tidak adanya sinergi antara masing-masing instansi yangmembangun sistem sendiri-sendiri mengakibatkan sistem tersebut berbeda-beda.Kemudian yang kurang diperhatikan adalah masalah keamanan informasisehingga dapat mengancam ketahanan negara. Ketiga, adalah masalah Manajemendan Budaya, belum ada standar yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan e-
Government sehingga menimbulkan perbedaan terkait indikator apa saja yangharus dirumuskan guna menjadi acuan bahwa suatu instansi telah menggunakan e-
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Government. Terkait dengan manajemen, terdapat kendala bahwa ada kekuranganSDM yang berkualitas atau SDM berkualitas yang terpusat sehingga distribusi tidakmerata.
Gambar IV.5.

Sumber: Rahmat Fajri, Bahan Diskusi,  Jakarta September 2014
Kementerian PAN dan RB dan Detiknas (Dewan Teknologi Informasi danKomunikasi Nasional) sedang menyusun pemetaan interkoneksi antar kebijakankementerian. Saat ini Perpresnya sedang disusun oleh Kemenkominfo, BPS danKemendagri. Pada akhirnya, semuanya produk kebijakan yang sedang disusun saatini akan diintegrasikan dan interterkoneksi sehingga kedepan diharapkan tidakada silo-silo. K/L/Pemda yang telah membangun e-Government, akandiintegrasikan dan setelah semuanya terintegrasi maka dapat optimal.
E-Government tidak bisa dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah karena e-
Government ini harus dilakukan secara bersama. Diperlukan sinergi rencanapembangunan agar lebih terpadu dengan menggunakan pendanaan yang lebihefisien. Usulan sinergis pembangunan e-Government harus ada pembagian kerja.Bahwa untuk Kemenkominfo itu terkait dengan infrastruktur, aplikasi, keamanan
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sistem/jaringan serta data dan informasi. Sementara Kementerian PAN dan RB ituterkait dengan SDM, Kelembagaan dan Tata kelola.Salah satu yang menjadimasalah seriuspengembangan TIK adalahbelum meratanya aksesinformasi di seluruhIndonesia hinggapermasalahan mengenaitingginya tingkat kejahatandunia maya. Kemudiankhusus untuk e-
Government telahdiidentifikasipermasalahan yaitu belumterintegrasinya sistemkomunikasi daninformatika instansipemerintah. Jika inginmeningkatkan daya saing Doing Business tidak mungkin jika pemerintahan tidakefisien, sehingga isu e-Government ini juga sangat strategis.Memang TIK telah berkembang dengan cepat tetapi aturan main masihmenggunakan peraturan konvensional. Dapat disimpulkan bahwa e-Governmentini dalam sistem memang menggunakan IT namun tidak menggunakan bisnisproses dalam birokrasi yang menerapkan sistem informasi. Secara sederhanadikatakan bahwa kita menggunakan IT tetapi tidak bekerja dengan sistem IT.Terkait dengan standarisasi, bahwa e-Government yang dibangun oleh pemerintahbelum atau bahkan tidak memiliki standarisasi. Standarisasi yang sangat pentingdan perlu diatur adalah mengenai standarisasi SDM. Dalam rekrutmen SDM harusmengedepankan kualifikasi SDM yang berkompeten. Harus diperhatikan antara
skill yang dimiliki dengan posisi dan pekerjaan yang dibebankan agar tidak terjadi
mismatch.Berkenaan dengan tata kelola pemerintah juga tidak memiliki standar dalambisnis proses. Dari satu daerah ke daerah lainnya sangat berbeda-beda. Variasi
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bisnis proses yang ada ini karena memang tidak ada standarisasi dalam tatakelola. Sebagai contoh ketika seseorang ingin mengurus surat-menyurat diKabupaten A dan di Kabupaten B akan ditemui syarat dan ketentuan yangberbeda.Terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak kita juga harus melakukanstandarisasi. Selama ini belum ada standarisasi untuk perangkat keras danperangkat lunak. Perbedaan standarisasi antara perangkat keras dan perangkatlunak menyebabkan pemborosan terbesar. Disinilah sumber pemborosan danpermainan terhadap penggelapan pendanaan.Mengenai standarisasi security, hingga akhir tahun 2013 dilaporkan bahwa 95%sistem IT pemerintah yang menggunakan internet telah dijebol (hack). Kondisi iniharus segera dilakukan penanganan melalui penerapan standarisasi. Kemudiansetelah melakukan standarisasi juga harus dipastikan bahwa standar tersebutjuga harus diadopsi oleh pemerintah secara benar. Sebagai contoh jika kita inginmelakukan moratorium pengadaan Data Centre kita harus berani memastikanbahwa instansi pemerintah yang ingin mengelola Data Centre harus memilikistandar dan tersertifikasi. Apabila instansi tersebut tidak memenuhi standar dantidak memiliki sertifikat maka instansi tersebut tidak diizinkan untukmenyelenggarakan layanan on-line government.Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan reward and
punishment. Pemerintah pusat belum menerapkan sistem reward dan punishmentterhadap aparatur yang mengelola Data Centre secara baik (bekerja siang danmalam). Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan rewards
and punishment dengan memberikan reward hingga 4,5 Juta rupiah terhadap PNSyang bekerja total mengelola Data Centre. Kedepan pemerintah harusmenerapkan sistem ini. Selama ini pemerintah lebih banyak berbicara mengenai
punishment dan tidak banyak memberikan reward. Jangan sampai pemerintahmelakukan RB dengan berbasis punishment.Dari sisi perencanaan, seringkali ditemui bahwa ketika pemerintah menyusun
National Planning e-Government tidak memperhatikan domain diatas. Sebagaicontoh ketika membuat e-KTP menggunakan teknologi canggih namun tidakpernah berbicara untuk mengukur apakah kapasitasnya mampu? Aktivitasnyaapa? Insiatifnya apa? Strateginya apa? Hingga sampai pada visi dan tujuannyaapa? Dalam hal ini dibutuhkan sinergi antara Bappenas, Kemenkominfo dan
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Kementerian PAN dan RB untuk men-drive kesiapan kelembagaan dan membuataturan dengan pendekatan dengan membagi antara domain organisasi dandomain teknologinya.Saat ini pemerintah berada pada posisi birokrasi tradisional walaupunberdasarkan laporan dari tim konsultan e-Government di Kementerian PAN danRB bahwa sampai dengan tahun 2013 pemerintah sudah membelanjakan 14Triliun untuk e-Government termasuk untuk pengadaan e-KTP. Namunkenyataannya publik pun masih menilai pemerintah sebagai birokrasi tradisional.Sebagai ilustrasi ketika publik ingin mengurus sesuatu di instansi maka masihbertemu dengan meja, di belakangnya baru ada teknologi, ada loket kemudian dibelakang baru ada teknologi. Kedepan kita berharap ketika publik datang keinstansi pemerintah maka publik akan bertemu dengan sistem informasi barukemudian di belakang terdapat back office pemerintah yang bekerja. Sistem iniyang harus mulai dijalankan. Terdapat laporan dari Kementerian PAN dan RBbahwa utilitas e-Government nasional memiliki skor kurang lebih 30%. Hal inikarena masing-masing instansi pemerintah membangun sistem jaringan sendiri-sendiri sesuai dengan asumsi kepentingannya. Kemudian masing-masing Pemdamembangun Data Centre masing-masing, sistem aplikasi juga dibuat masing-masing. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada standar yang mengatur sehinggasetiap instansi dapat dengan mudah membangun sebuah jaringan yang tidakmemenuhi kriteria. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi dan duplikasi anggaransehingga pemeringkatan PeGI menjadi kurang baik.Hal lain yang menjadi perhatian lebih adalah resiko keamanan informasi. Jikamelihat di RKA K/L dapat dipastikan bahwa masing-masing K/L memiliki belanjaserver namun tidak ada belanja sistem keamanan.
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Gambar IV.6.

Harus ada keselarasan antara TI dengan tata kelola. Integrasi e-Government perlusebuah integrasi keamanan sistem informasi dengan memperhatikan privasi,sehingga tidak ada K/L yang merasa bahwa ada K/L lain yang masuk dalamsistemnya tanpa izin. Kemenkominfo telah membangun konsep Single ID. Kedepanpemerintah akan mengintegrasikan setiap ID number yang dimiliki oleh masing-masing penduduk, seperti NIK, SIM, NPWP, No. BPJS, Paspor, No. Rekam Medikdan sebagainya, sehingga nantinya setiap orang akan diketahui berapa jumlahnomor identitas yang dimilikinya. Sistem ini dapat mencegah kasus yang pernahterjadi antara Kementerian PAN dan RB dan BKN terkait dengan jumlah PNS.Bahwa pernah dilaporkan Kementerian PAN dan RB jumlah PNS itu adalah 4,5Juta namun pada saat pembayaran gaji diperuntukkan bagi 4,7 Juta PNS. Adakelebihan jumlah PNS yang tidak diakui oleh BKN.Saat ini memang setiap instansi masih diberi kebebasan untuk membangun sistemaplikasi sendiri, bisnis proses secara sendiri, dapat mengkreasikan data sendiri.
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Jika ini dapat diintegrasikan oleh negara, providernya adalah negara maka setiapinstansi tidak perlu lagi belanja infrastruktur. Saat ini ada Data Centre di tingkatnasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Pada awal tahun2015 akan di moratorium dan kemudian diintegrasikan sehingga semua dinas didaerah itu tidak perlu lagi belanja infrastruktur. Kemudian satu kabupaten hanyamemiliki satu database dengan satu oracle, tidak perlu setiap dinas memilikidatabase, hanya memakai satu windows, satu server. Sistem integrasi ini akandapat menghemat belanja infrastruktur.Terkait dengan pembagian peran juga harus dilakukan kesepakatan bersamasiapa yang akan menjadi leading sector dari masing-masing pendekatan, misalKemenkominfo berperan dalam teknis aplikasi dan infrastruktur, KementerianPAN dan RB dalam hal regulasi serta peran Bappenas dalam hal perencanaankedepan. Kemudian pemerintah pusat juga membutuhkan peran serta dariPemda. Pemda memiliki peran besar untuk melengkapi infrastruktur. Ada suatukonsep Public Ducting yang dapat berpotensi menghasilkan PAD, konsep inimenjadi Quick Win dari Kemenkominfo yang pertama. Pada saat merumuskan
Quick Win Kemenkominfo berdiskusi tentang peran Pemda dalam mendapatkanPAD melalui TIK. Misalnya terkait dengan fungsi Telkom, apabila Telkom inginmembangun jaringan kabel optik hingga ke tingkat kecamatan kemungkinan akanmemakan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini Pemda dapat diberikankesempatan dengan menggunakan APBD nya untuk membangun kabel optiksampai ke pelosok kecamatan. Kemudian Pemda dapat menyusun regulasi yangmengatur tentang pembangunan kabel optik. Agar kabel optik yang dibangun olehpihak swasta tidak tumpang tindih maka mengharuskan setiap provider swastauntuk menyewa maka Pemda memiliki penghasilan.Dalam RPJMN 2015-2019 perlu dirumuskan sebuah strategi untuk mempercepatimplementasi e-Government, antara lain melalui:a. Penetapan rencana induk Masterplan e-Governmentb. Melakukan moratorium pembangunan baru Data Centre yang sebenarnyasudah ada dalam Masterplan mulai dari virtual hingga ke fisiknyac. Sharing infrastructure mulai dari jaringan komunikasi pemerintah, aplikasidalam repositorid. Keamanan, kerahasiaan dan keterkinian akurasi data
e. Setiap unit kerja di instansi pemerintah harus bertanggungjawab terhadappelaksanaan e-Governmentf. Mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasiaparatur negara.
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4.3.2.. Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan EfisienKelembagaan dapat dilihat dari empat dimensi (Mackay et al., 1998) yaitu: (a)
Kondisi Lingkungan Eksternal: kondisi politik dan pemerintahan, sosiolkultural,teknologi, perekonomian, kelompok kepentingan, infrastuktur, serta kebijakanpengelolaan sumberdaya alam. (b) Motivasi Kelembagaan: sejarah kelembagaan,misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap danberperilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut. (c) Kapasitas
Kelembagaan: strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program,manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumberdaya yang dimiliki, dan hubungandengan pihak luar. Dan (d) Kinerja Kelembagaan: keefektifan kelembagaandalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dankeberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan diluarnya.

Gambar IV.7.
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Kelembagaan yang efektif memiliki karakteristik (Tim Analisa Kebijakan,Bappenas, 2013): (a) Regulasi yang sinkron dan konsisten; (b) Pemimpinyang berkarakter, strategis, kuat dan tegas; dan (c) Organisasi yang dinamis(knowing organization): right-size, clear business-process, able-people and
culturally supported) dan (melalui) tata kelola yang baik (prinsip good
governance), pada setiap sistem (pemerintah, ekonomi, sosial, politik, hukum,budaya, media) akan mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Gambar IV.8.
Relasi Governance-Kelembagaan dan Daya Saing

Adapun tantangan ke depan untuk memperkuat relasi governance-kelembagaandan daya saing, menurut R. Slamet Santoso antara lain:a) Aspek Regulasi dan Kebijakan, yang meliputi: sinkronisasi dan harmonisasiregulasi; dan Perbaikan kualitas atau kinerja sumber daya aparatur danorganisasi publik yang terkait.b) Aspek Organisasi Kelembagaan, yang meliputi: Penguatan koordinasiorganisasi;.Kejelasan visi dalam penataan organisasi, dan perbaikan pelayananpublik.c) Aspek SDM Aparatur, yang meliputi: komitmen perbaikan aparatur; danpenerapan sistem reward and punishment secara efektif.
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d) Aspek Kepemimpinan Birokrasi, yang meliputi: reformasi politik, mengurangikekuasaan sentralistik; idealisme yang lemah dari pemimpin; danpengembangan public trust.e) Aspek Budaya Organisasi, yang meliputi: proaktif mensikapi perubahan;perubahan mindset para birokrat untuk senantiasa mampu menjalankanmanajemen perubahan dalam organisasi birokrasi publik; dan Mendesainskenario perombakan kebudayaan.
Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut di atas langkah strategis gunamemperkuat kelembagaan pemerintahan adalah pengembangan kapasitas fungsidan struktur organisasi, sinergisitas dan harmonisasi tata kerja lembagapemerintah, dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur (lihatGambar IV.8).

Gambar IV.9.
Langkah Strategis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Sedangkan menurut analisis Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Dosen FE Unibraw,bahwa selama lebih dari satu dekade ini terdapat perubahan yang cukup mendasardalam perekonomian nasional. Krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadisalah satu alasan penting terjadinya perubahan ekonomi tersebut. Pemerintahtelah berbuat semampunya untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi itu,
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.... reformasi kelembagaan merupakan
“enabling environment” yang
membuat kebijakan reformasi dapat
berjalan seperti yang diharapkan.

Sekurangnya terdapat tiga aspek
reformasi kelembagaan pada level
makro (institutional environment) yang
kurang disentuh pada saat pemerintah
menjalankan kebijakan reformasi
ekonomi, yakni kelembagaan
reformasi administrasi (administrative
reform), sistem hukum (legal system
reform), dan politik (political reform).

salah satunya dengan mendesain kebijakan reformasi ekonomi. Terlepas darikeberhasilan beberapa aspek tertentu, namun reformasi ekonomi itu masihbanyak meninggalkan tumpukan masalah. Salah satu yang menjadi sumberpersoalan adalah diabaikannya aspek kelembagaan sebagai pilar penting dalammenjalankan reformasi ekonomi.Selain argumentasi tentang pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi yangdianggap sebagian kalangan (baca: ekonom) bermasalah, problem reformasiekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaanstrategi reformasi kelembagaan yang solid. Pada titik ini, reformasi kelembagaanmerupakan “enabling environment” yang membuat kebijakan reformasi dapatberjalan seperti yang diharapkan. Sekurangnya terdapat tiga aspek reformasikelembagaan pada level makro (institutional environment) yang kurang disentuhpada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi. Ketiga aspekkelembagaan itu tidak lain adalah kelembagaan reformasi administrasi(administrative reform), sistem hukum (legal system reform), dan politik (political
reform) [Chowdhury, 1999:389]. Negara-negara yang berhasil menjalankankebijakan reformasi pasti menyentuh kelembagaan makro tersebut karenaketiganya sangat memengarui kinerja kegiatan ekonomi.Aspek reformasi administrasi-birokrasi ini nyaris tidak disentuhdalam desain reformasi ekonomi.Inilah yang kemudian membuatprosedur dan biaya memulai bisnisdi Indonesia menjadi tidak efisien.Data memperlihatkan lamamemulai bisnis di Indonesia pada2009 masih 60 hari (hanya lebihbagus daripada Kamboja danTimor Leste) dan ongkos memulaibisnis mencapai 26% daripendapatan per kapita (cuma lebihmurah ketimbang Kamboja danFilipina) [World Bank, 2009]. Reformasi terhadap sistem legal juga tidak berjalan,sehingga pencurian hak cipta, penjiplakan, dan pembajakan merupakan hal yangjamak dalam keseharian kegiatan ekonomi. Implikasinya, insentif ekonomi untukmelakukan investasi menjadi hilang. Studi yang dilakukan oleh PERC (Political and
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Economic Risk Counsultancy) pada 2010 menyebutkan Indonesia memiliki catatanterburuk dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Asia (peringkat palingbuncit dari 12 negara Asia yang disurvei).Terakhir, pekerjaan rumah dianggap berakhir ketika reformasi politik telahdijalankan. Makna reformasi politik yang betul bukan hanya secara prosedursudah mengadopsi unsur-unsur penting dari demokrasi, seperti pemilihan umumyang terjadwal, eksistensi parlemen, dan pelembagaan media untuk berekspresi.Di sini diandaikan, jika kegiatan ekonomi sudah dideregulasi dan sistem politiktelah demokratis, maka patronase antara politisi dan birokrat dapat dibatasi dalamsistem ekonomi yang dipandu oleh pasar (market-driven economic system).Realitasnya, ketika sistem politik demokratis tidak ditopang dengan aturan mainyang rinci, maka agenda reformasi ekonomi berpotensi ditelikung oleh politicalrent-seekers. Misalnya, APBN/APBD sebagian menguap ke saku para “politicalfund managers” yang membiayai Pemilu/Pilkada. Inilah kerapuhan kelembagaanmakro yang tidak diperhatikan di Indonesia.
4.3.3. Bisnis Proses yang SederhanaProses penyelenggaraan pemerintahan diharapakan dapat mengarah padapemerintahan yang bersih dan akuntabel; efektif efisien, dan pelayanan publikyang berkualitas yang perlu dikontekstualkan dan dijabarkan sesuai dengankarakteristik masing-masing sektor dalam mencapai sasaran RPJMN yaitumeningkatkan daya saing untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untukmeningkatkan kesejahteraan sosial.KemenPAN dan RB saat ini ingin membuat pedoman business processes di tiap-tiapK/L agar memiliki suatu business processes yang baik namun lebih dari itu, harusmengidentifikasi secara proaktif terkait urusan pemerintahan mana yang memiliki
business processes masih kurang dan perlu diperbaiki. Untuk urusan makro,biasanya mencakup masalah lintas K/L dan terkait hubungan dengan daerah.Proses penataannya akan di-lead oleh masing-masing K/L yang dominan.Untuk dapat menentukan K/L lead yang bertanggung jawab untuk memegangurusan suatu persoalan yang bersifat lintas K/L (sebagai koordinator). Jika tidakdapat ditentukan mana yang paling mampu bertanggung jawab maka dapatditangani oleh menko atau wakil presiden. Memastikan sebagaian besar business
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processes utama dalam pengelolaan pem dapat lebih baik yang dapat dijadikanindikator kinerja masing-masing K/L.
Gambar IV.10.

Sumber: Rusfi Yunairi, Bahan Diskusi Bisnis Proses, September 2014
Business processes merupakan suatu hal yang wajib dalam organisasipemerintahan.  Selama ini yang kita lakukan hanya sebatas penyusunan SOP saja.KemenPAN dan RB sebagai pihak yang berkewajiban terkait ketatalaksanaantersebut, mencoba menyusun 4 (empat) level:a. level 1: Memperkuat business processes antar tingkatan pemerintahan.Misalnya: antar Provinsi dan Kab/Kotab. level 2: Memperkuat business processes antar K/Lc. level 3: Memperkuat business processes antar unit/departemen di dalaminstansi pemerintah.  Misalnya: antar eselon Id. level 4: c dalam unit itu. Misalnya: dalam kedeputian, dalam DirektoratJenderal, dsbMengenai persoalan strategis dan operasional, terdapat beberapa persoalanmendasar antara keduanya. Strategis berarti: long term, bersifat holistik, dan adaprioritas-prioritasnya. Sementara operasional bersifat: rutin, day by day, sektoral,detail. Kedua hal inilah yang akan dicoba untuk ditata dalam proses bisnis.
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Gambar IV.11

Sumber: Rusfi Yunairi, Bahan Diskusi Bisnis Proses, September 2014
Proses tidak sama dengan struktur. Selama ini kita bekerja berdasarkan struktur.Proses merupakan keterkaitan antar aktivitas untuk menjadikan input itu menjadi
output (lebih kepada aktivitas, bukan struktur).Langkah selanjutnya adalah pemetaan antar pihak yang melakukan ini. Siapa sajayang terlibat dalam sub process tadi. Setelah itu, baru masuk pada cross functional
map (siapa melakukan apa dan untuk apa). Misalnya: Kementerian Perdagangan(Ministry of Trade), dari dokumen perencanaan dan struktur organisasi,Kementerian Perdagangan bisa menentukan business processes-nya. Cross
functional map merupakan cikal bakal SOP.Diperlukan business processes yang berpeduli resiko. Semua yang mengahalangipencapaian tujuan bernegara adalah resiko. Tujuan business processes adalahuntuk memitigasi resiko. Pihak yang dapat menilai resiko ini adalah LSM.  Setujuperlunya menentukan masalah prioritas sebagai dasar penentuan isu strategisatau tidak karena tidak semua urusan dapat dilakukan oleh pemerintah. Langkah-langkah menciptakan business processes adalah pertama pendefinisian tusi K/Luntuk dapat menentukan resiko kemudian pembuatan SOP yang memitigasiresiko. Selama ini pembuatan SOP dilakukan berdasarkan tusi yang dilakukan
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serta disusun untuk mengatur terlalu detail, sementara belum tentu yangdilakukan K/L sehari-hari benar.
4.3.4. Manajemen Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU-ASN), yhang telah ditetapkan menjadiUU Nomor 5 Tahun 2014, disusun untuk menyempurnakan kebijakan di bidangmanajemen kepegawaian negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakniUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok KepegawaianNegara. Secara substansi RUU ASN ini masih mempertimbangkan hal‐hal yang baikdari UU yang ada. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan sistemkenegaraan, pemerintahan dan pembangunan nasional, serta sistem politik danperekonomian Indonesia, yang telah mengalami perubahan secara mendasar, makadiperlukan penataan kembali kebijakan yang mengatur sistem kepegawaiannegara.UU ASN ini sangat kritikal untuk perubahan sistem administrasi negara (public
administration) secara keseluruhan di Indonesia baik meliputi lembaga-lembaganegara maupun lembaga pemerintah. Apabila diamante, bahwa administrasi publikdi Indonesia saat ini masih bercorak rule based bureaucracy sehingga tidakmenghasilkan aparatur sipil yang inovatif dan berdaya saing. Sedangkan untukmenjadi negara yang berdaya saing dan menjadi kekuatan ekonomi dunia,Indonesia membutuhkan birokrasi yang berbasis vision, mission dan performancesehingga dapat membentuk aparatur sipil negara yang inovatif dan dinamisterhadap perubahan lingkungan strategis. Birokrasi sebagai bagian dariadministrasi publik berperan sangat strategis dan kritikal dalam semua aspekpembangunan.Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam manajemen ASN adalah bahwa transfersistem dan model manajemen dari Negara lain harus dilakukan dengan hati-hati.Bahwa dalam penyusunan UU ASN dianut prinsip “we adapt not adopt” disesuaikandengan ideologi, kondisi budaya, politik, sosial dan ekonomi di Indonesia.Pemerintah perlu membandingkan sistem kepegawaian negara dari berbagainegara dan mempelajari sejarah perkembangan birokrasi, kondisi kekinian, sertatantangan masa depan birokrasi Indonesia.
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Gambar IV.12.
Perspektif Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bahan Paparan RPJMN Bidang Apneg 2015-2019, diolah beberapa sumber, 2014
Ke depan, kebijakan dan manajemen PNS perlu diarahkan pada pendekatankebijakan dan managemen ASN yang berbasis pada Manajemen Human Resources(SDM) menuju pengembangan potensi Human Capital. Sedangkan sistem kebijakanpromosi dan penempatan dalam jabatan ASN diarahkan dengan berbasis Open
Career System untuk mendapatkan pejabat ASN yang memiliki kompetensi yangdibutuhkan oleh organisasi birokrasi. Secara keseluruhan, sistem kebijakanmanagement ASN yang diarahkan berbasis merit system.Beberapa isu strategis yang mendasari disusunnya UU ASN antara lain:  (a)perlunya dibangun aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktik KKN, (b) mampu menjalankan peran sebagai perekatpersatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (c) mampumenyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; (d) peran strategis SDMAparatur sebagai pendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja; dan (e)mendorong peran birokrsi untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
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Selain itu, aspek penting dengan penyempurnaan manajemen ASN ke depan,melalui implementasi UU ASN, diarahkan juga untuk dapat mengontrol anggarannegara  khususnya pada birokrasi pemerintahan daerah.  Kebijakan yang ditempuh,diarahkan bahwa pemberian formasi kepada pemerintah daerah berdasarkan padaanalisis beban kerja, perencanaan SDM 5 tahun dan batas maksimal belanjapegawai 50% dalam APBD. Kontrol terhadap penggunaan anggaran dilakukanmelalui jumlah dan kualifikasi pegawai ASN yang dibutuhkan yang akanmempengaruhi ukuran organisasi pemerintah daerah. Dengan demikian anggarannegara yang ditransfer kepada daerah sebesar-besarnya digunakan untuk anggaranpembangunan dan belanja publik.
Tabel IV.2.

Ruang Lingkup Pengaturan UU ASN
NO. KONDISI ASN SAAT

INI
INTERVENSI UU ASN HASIL YANG

DIHARAPKAN1. Masih rendahnyaindepensi dannetralitas PNSmengakibatkanterkotak- kotaknyaPNS sebagaidampak daripenyelenggaraanpilkada, pemilulegislatif, danpemilu presiden.

1. Pegawai ASN harus bebas daripengaruh dan intervensi semuagolongan dan partai politik.2. Penyelenggaraan kebijakanmanajemen ASN berdasarkan asas:netralitas, dan non diskriminatif.3. Nilai dasar profesi ASN meliputiantara lain: menjalankan tugassecara profesional dan tidakberpihak; menciptakan lingkungankerja yang non diskriminatif.

Terwujudnyaaparatur sipilnegara (ASN)yang kuat dannetral

2. Masih rendahnyakapasitas dankompetensi PNS 1. Manajemen ASN diselenggarakanberdasarkan sistem merit.
2. Rekrutmen terbuka CPNS.
3. Rekrutmen seleksi PNS dilakukansecara objektif berdasarkankompetensi, kualifikasi, danpersyaratan lain sesuai kebutuhan.
4. Pengangkatan PNS dalam jabatanberdasarkan kompetensi,kualifikasi dan persayaratan yangdibutuhkan oleh jabatan.
5. Setiap pegawai ASN memiliki hakdan kesempatan untukmengembangkan kompetensi; dansetiap instansi pemerintah wajibmenyusun rencana pengembangankompetensi tahunan.

Terwujudnyaaparatur sipilnegaraprofesional yangmempunyaikapasitas dankompetensitinggi.
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NO. KONDISI ASN SAAT
INI

INTERVENSI UU ASN HASIL YANG
DIHARAPKAN

6. Profesi ASN berlandaskan padaprinsip: kompetensi yangdiperlukan sesuai bidang tugas;kualifikasi akademik; danprofesionalitas jabatan.
7. Nilai dasar profesi ASN adalah:memililki kemampuan dalammelaksanakan kebijakan danprogram pemerintah.3 Masih rendahnyakualitas danproduktivitaskinerja PNS/ASN
1. Penerapan aturan disiplin PNS dan

law enforcement-nya.2. Penerapan penilaian kinerja PNS(berdasarkan sistem merit) untukmenjamin objektivitas pembinaanberdasarkan prestasi dan sistemkarir.3. Setiap PNS/ASN diberikantunjangan kinerja yang dibayarkansesuai dengan pencapaiankinerja/prestasi kerja

TerwujudnyaAparatur SipilNegara yangberkinerja tinggidan produktif.

4. Rendahnyaintegritas dan masihtingginya prilakuanti korupsi dikalangan ASN
Prinsip profesi ASN berlandaskan pada:nilai dasar; kode etik dan kode prilaku;dan komitmen, integritas moral, dantanggung jawab pada pelayanan publik.

Terwujudnyaaparatur sipilnegara (ASN)yang bersih danberintegritas.5. Tingkatkesejahteraan  dansistem perlindunganPNS/ASN yangbelum baik
1. Pemerintah wajib membayar gajiyang adil dan layak kepada PNSserta menjamin kesejahteraan PNS.Gaji dibayarkan sesuai denganbeban kerja, tanggungjawab, danresiko pekerjaan.2. Selain gaji, PNS juga menerimatunjangan dan fasilitas.3. PNS yang berhenti bekerja berhakatas jaminan pensiun dan jaminanhari tua PNS4. Pemerintah wajib memberikanperlindungan berupa: jaminankesehatan; jaminan kecelakaankerja;  jaminan kematian; danbantuan hukum.

TerwujudnyaAparatur SipilNegara (ASN)yang sejahtera.



143

NO. KONDISI ASN SAAT
INI

INTERVENSI UU ASN HASIL YANG
DIHARAPKAN6. Masih sangatrendahnya kualitaspelayanan publikyang diterimamasyarakat

1. ASN sebagai profesi berlandaskanpada prinsip komitmen, integritasmoral, dan tanggung jawab padapelayanan publik2. Pegawai ASN bertugasmelaksanakan kebijakan danmemberikan pelayanan publik yangprofesional dan berkualitas3. PNS yang telah menunjukkankesetiaan, pengabdian, kecakapan,kejujuran, kedisiplinan, danprestasi kerja dalam melaksanakantugasnya dapat diberikanpenghargaan.

Terwujudnyaaparatur sipilnegara (ASN)yang profesionaldan melayani

6. Masih lemahnyapengawasan danrendahnyaakuntabilitas kinerjapemerintah
1. Kemenpan dan RB: pengawasanatas pelaksanaan kebijakan ASN;2. KASN: pengawasan terhadappenerapan asas serta kode etik dankode perilaku ASN;3. BKN: pengawasan danpengendalian pelaksanaan norma,standar, prosedur, dan kriteriaManajemen ASN.

Terwujudnyaaparatur sipilnegara (ASN)yang akuntabel.

Sumber: Diskusi Dit Apneg, 2014
Penyelenggaraan manajemen SDM Aparatur di daerah masih menemukan berbagaikendala atau permasalahan yang dominan, seperti yang terdapat di  KotaDenpasar, Kota Surabaya, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan daerahlainnya. Permasalahan yang dominan dalam manajemen kepegawaian antara lainpenyelenggaraan diklat (baik struktural maupun fungsional) belum memadaiuntuk mendukung pelaksanaan kerja; belum adanya payung hukum bagi PNS yangsudah melaksanakan tugas seperti dalam bentuk penghargaan dalam bentukmateri; belum adanya kejelasan terhadap perlindungan hukum terhadappelaksanaan tugas PNS.Sedangkan tantangan ke depan yang harus direspon untuk mewujudkanmanajemen ASN berbasis merit antara lain: komitmen pimpinan untukmenerapkan manajemen ASN berbasis merit; perlu aturan yang jelas terhadappelaksanaan manajemen ASN berbasis merit; perluasan rekruitmen terbuka secara
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transparan dan adil; sistem yang sudah baik perlu diimplementasikan secarakonsisten; peningkatan kesejahteraan PNS; adanya sanksi jika disiplin tidakdilaksanakan, dan perlu adanya penguatan pengawasan terhadap manajemenberbasis merit.Sedangkan kebijakan, program dan kegiatan strategis yang diusulkan untukdiformulasikan dalam RPJMN, antara lain: melaksanakan diklat baik kuantitasmaupun kualitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; penyusunanpayung hukum untuk pemberian penghargaan kepada PNS yang bersifat materiil;dan penyusunan produk hukum terhadap perlindungan kepada PNS; sertapeningkatan kualitas pelayanan publik.
4.3.5. Pengembangan Indikator KinerjaSelama ini banyak kritik, bahwa proses perencanaan pembangunan seringkalitidak berorientasi pada upaya pencapaian kinerja secara optimal. SebaiknyaBappenas lebih difungsikan dimana dalam hal ini Bappenas berperan sebagai
planning officer, sedangkan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai budget officer.Menurut pendapat Prof. Riant Nugroho dalam diskusi dengan Bappenas (2014)bahwa terdapat kritik masyarakat terhadap pemerintah yaitu rendahnyakemampuan pemerintah dalam menentukan indikator pembangunan. Misalnya,menurut survei BPS tentang tingkat kebahagiaan, orang yang bahagia memilikipendapatan lebih besar dari 8 juta per bulan, sedangkan yang tidak bahagiamemiliki pendapatan kurang dari 1 juta per bulan. Hal ini merupakan pengukuranyang aksiomatis. Sebaiknya tidak melakukan pengukuran yang aksiomatis (karenameskipun tidak diuji sudah diketahui hasilnya, kecuali temuannya berbeda).Seringkali indikator kerja menjebak kita sulit bekerja. Ada dua cluster indikator,yaitu indikator kinerja kepada organisasinya, dan indikator kinerja kepadamasyarakat. Ada kelompok yang bisa melayani diri sendiri, dan melayanimasyarakat. Melayani diri sendiri tidak salah, karena itu kodratnya dan adaakuntabilitas internalnya. Kalau efisien, berarti sumber dayanya aman. Indikatorsebaiknya dibuat cluster/dikelompokkan. Jangan sampai berbicara masalahcluster kepada masyarakat tapi yang digunakan indikator untuk melayani dirisendiri.
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Gambar IV.13.
Kerangka Hubungan antar Indikator Kinerja

Sebelum menetapkan indikator, ada dua pertanyaan dasar yang perlu dipikirkan.
Pertama, kita ingin apa, apakah ingin planning atau evaluating? Planning harusdengan teori planning, sedangkan evaluating harus dengan teori evaluating.
Planning dan evaluating itu berbeda. Teori perencanaan tidak berkenaan denganevaluasi, namun berkenaan dengan rancangan dan kinerja, sehingga yangseharusnya dicari adalah teori tentang rancangan dan teori tentang kinerja.Evaluasi ada 4 (empat) dimensi, yaitu evaluasi kinerja, evaluasi implementasi,evaluasi policy, dan evaluasi lingkungan. Kedua, apakah ingin mencapai outputatau outcome. Output menyangkut apakah proses administrasi (birokrasi)memungkinkan untuk mengukur sampai outcome, sedangkan outcomemenyangkut siapa yang harus mengukur outcome tersebut. Keduanya merupakanmasalah berbeda dari organisasi yang berbeda.Untuk menyusun indikator pembangunan aparatur negara, sebaiknya kenali misidari organisasi pemerintahan terlebih dahulu (melayani masyarakat secaralangsung, atau tidak melayani masyarakat secara langsung baik di pusat dandaerah), dan kenali proses pembuatan rencana strategis. Perencanaan strategisharus berdasar pada current over issue dan visi kedepan (you can manage what you

can measure).
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Sedangkan menurut pendapat Dr. Wilopo, Dosen FIA Unibraw (2014) bahwapengukuran kinerja (performance measurement) merupakan pondasi pentingdalam membangun suatu manajemen kinerja. Fungsi performance measurementpada dasarnya adalah bagaimana meningkatkan keterkaitan antara output satudengan lainnya dan antara outcome satu dengan yang lainnya melalui provides
elaborated system artinya pemerintah harus mempunyai indikator yang pastibagaimana posisi suatu permasalahan sehingga semua pembuatan kebijakan akanmengacu pada elaborated system sebagai indikator. Selain itu indikator juga harusmampu memotivasi pelakunya untu mencapai sasaran.Indikator bukan hanyasekedar potret tapi menjadi sistem dalam bentuk suatu instrumen yangdinamis.Indikator bermanfaat untuk mengkoreksi sistem yang tidak seimbang.Setiap capaian indikator dari hasil kebijakan akan behubungan dengan ataumempengaruhi hasil kebijakan pihak-pihak lain terkait dan interaksi tersebutmenjadi sebuah sistem. Kita seringkali hanya menggunakan indikator pada dirisendiri tapi tidak mengikuti sistem sehingga menggunakan output cukup. Namunjika berbicara outcome maka akan harus bersinergi dengan unit-unit lain yangterkait karena masing-masing komponen salin berinterkasi satu sama lain  untukmewujudkan suatu outcome.Jika berbicara mengenai kinerja, alat ukurnya adalah efisiensi dan efektifitas.Esensi pembangunan ada pada outcome yang paling berdampak pada masyarakatsekalipun final outcome memang ada pada level yang sulit untuk dikontrol.Kita tidak dapat memisahkan antara indikator aparatur, individu, dan organisasikarena saling terkait karena aparatur menjadi input dari sebuah proses danakhirnya menjadi outcome. Sehingga jika berbicara mengenai kinerja organisasimaka tidak dapat dilepaskan dari kinerja aparatur. Gap-nya terletak padakemampuan menerjemahkan visi misi yang hanya sebesar 33%, selebihnya aksidari aparatur yang tidak menerjemahkan visi karena tidak memiliki visi dan sistemyang utuh mengacu pada pencapaian visi. Oleh karena itu, dalam mengukur kinerjaada dua yaitu informational measurement dan motivational measurement.
Measurement yang bersifat teknikal dan fungsi serta yang bersifat motivasimenggunakan rewards and punishment.Dalam generic program logic model, koneksi antara output dan outcome cairsehingga konstruksi output satu dengan yang lainnya tidak jelas dan kuat. Jikaingin mancapai outcome, maka perlu menguatkan konstruksi hubungan antar
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output yaitu dengan membangun sistemnya dahulu, koneksitas antar kegiatan,antar satuan kerja untuk kemudian ditetapkan bagaimana pengukuranpersenyawaan antar output dalam mencapai outcome.
Gambar IV.14.

KERANGKA UMUM PENYUSUNAN LOGIC MODEL

Sumber: Bappenas, Bahan Sosialisasi Penyusunan Renstra KL 2015-2019, 24 Juni 2014Indikator merupakan titik komunikasi sentral dalam koneksitas antar planning,
budgeting, dan eksekusi sebagai roda yang menggerakkan agar tidak berjalansendiri-sendiri. Dalam arsitektur Bappenas dulu, posisi direktur, deputibertanggung jawab pada posisi outcome sedangkan di tingkat kementerianmungkin pada Menko namun masalah ada pada bagaimana mengkonstruksi antar
output dengan baik.Persoalannya adalah siapa yang melakukan, siapa yang mengendalikan danbagaimana memblending output- output yang ada untuk menjadi outcome.Kiat-kiat yang dapat dilakukan: (1) mengintegrasikan pemahaman regulasi terkaitpersamaan terminologi dan maksud sehingga didapatkan pemahaman yang sama;
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(2) menyusun petunjuk teknis penetapan indikator aparatur berdasarkanprespektif pelaku (aparatur berdasar unit/eselon) dan prespektif fungsi/prosespembangunan; (3) hendaknya outcome ditentukan sejak awal perencanaanpembangunan; (4) indikator outcome hendaknya dirumuskan oleh pejabat negarayang berwenang dalam lingkup strategic apex dan techno structure dan bisa lintassektoral; (5) hendaknya indikator output ditetapkan oleh unit kerja yangmempunyai kewajiban menjalankan kegiatan yang diturunkan dari indikator
outcome tersebut; (6) perlu sistem manajemen kinerja yang mampu mengelola“persenyawaan” antar output dan outcome.Dalam proses penyusunan RPJMN dan Renstra KL, Bappenas telah menyusunpedoman yang didalamnya mengatur logic model dan arsitektur kinerja sesuaidengan lembaga dan hubungannya dengan pencapaian sasaran pembangunannasional, sebagaimana gambar IV.14.

Gambar IV.15.
Hubungan Kerangka Kerja Logis K/L dengan Pencapaian Pembangunan

Nasional

Sumber: Bappenas, Bahan Sosialisasi Penyusunan Renstra KL 2015-2019, 24 Juni 2014
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4.4. Perumusan Agenda Prioritas Nasional:
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan mengakomodasikan Visi,Misi dan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, maka tahapanselanjutnya adalah merumuskannya dalam Buku RPJMN 2015-2019. Atas haltersebut, dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya, maka terdapat 2 (dua) Agenda Prioritas Nasional yangterkait dengan Bidang Aparatur Negara, yakni dengan rumusan sebagai berikut:(1) Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan; dan (2)Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional(RBN). Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya dirumuskan Agenda PrioritasNasional dalam RPJMN 2015-2019 dalam Buku I, dengan rumusan sebagai berikut:
4.4.1. Agenda Prioritas 1: Membangun Transparansi dan

Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan
Sasaran:Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi danakuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerjainstansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerjainstansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukungmanajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open
government pada seluruh instansi pemerintah.
Arah Kebijakan dan Strategi

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintahsecara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik, yang akan ditempuhmelalui strategi antara lain:a. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;b. penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional;
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c. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan danpembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi, yangdilaksanakan melalui strategi, antara lain: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, sertapengembangan sistem katalog elektronik; dan,d. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open government sebagai merupakan upaya untuk mendukungterwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif danakuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadappenyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuhantara lain:a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) padasetiap badan publik negara;b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;c. publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaananggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;d. penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasipelaksanaan kebijakan publik;e. pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yangdapat diakses publik;f. diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;g. pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; danh. penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia
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4.4.2.. Agenda Prioritas 2: Penyempurnaan dan
Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional
(RBN)

Sasaran:Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dankinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan:terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkankapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU AparaturSipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; danmeningkatnya kualitas pelayanan publik.
Arah Kebijakan dan Strategi1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dansinergis, yang ditempuh melalui strategi:a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK danLNS);b. penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yangmencakup evaluasi/audit organisasi,c. penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secaravertikal dan/atau horizontal; dand. penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuhdengan strategi antara lain:a. penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasinasional;b. penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;c. perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah;dand. penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
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3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksa-nakan melalui strategi antara lain:a. penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektifsesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;b. penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);c. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat;d. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasiskompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh KomisiAparatur Sipil Negara (KASN);e. penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; danf. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antaralain:a. memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secarakonsisten;b. mendorong inovasi pelayanan publik;c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dand. penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
4.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Bidang Aparatur Negara 2015-2019

4.5.1. SasaranSasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk tahun 2015-2019adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif danterpercaya, dengan parameter yakni:1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang ditandai dengan:meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi
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pengawasan, meningkatnya akutabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; danmeningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan:meningkatnya kualitas reformasi birokrasi nasional; terwujudnya kelembagaanbirokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta sinergis; terwujudnya bisnisproses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnya implementasimanajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitas kebijakan dankepemipinan dalam birokrasi; dan meningkatnya efisiensi penyelenggaraanbirokrasi.3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, yangditandai dengan: makin efektifnya kelembagaan dan tata kelola pelayananpublik, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Tabel IV.3.

Indikator Kinerja RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara

No Indikator Satuan Baseline
Target
2019

A Sasaran 1:Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel1. Opini WTP atas LaporanKeuangana. Kementerian/Lembaga % 74 95b.Provinsi % 52 85c.Kabupaten % 30 60d.Kota % 41 652. Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 1 33. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Skor 1-5 1 34. Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor Batas LAKIP)a.Kementerian/Lembaga % 60,24 85b.Provinsi % 30,30 75c.Kabupaten/Kota % 2,38 505. Penggunaan E-Procurement terhadap BelanjaPengadaan % 30(2013) 80
B Sasaan 2: Birokrasi yang Efektif dan Efisien1. Persentase Instansi Pemerintah yangMemiliki Nilai Indeks Reformasi BirokrasiBaik (Kategori “B” ke atas)a.Kementerian/Lembaga Skor 1-100 47 75b.Provinsi Skor 1-100 NA 60c.Kabupaten/Kota Skor 1- NA 45
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No Indikator Satuan Baseline
Target
20191002. Indeks Profesionalitas ASN Skor 1-100 76 863. Indeks e-Government Nasionala.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 berkualitas1 Indeks Integritas Nasionala. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) Skor 0-10 7,22 9b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) Skor 0-10 6,82 8,52 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) % 80 953. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UUPelayanan Publik (Zona Hijau)a. Kementerian/Lembaga % K:64; L:15 100,b. Provinsi % 50 100c. Kabupaten/Kota % 5 80

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yangbaik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunanbidang aparatur negara tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaransebagai berikut.
4.5.2.. Arah Kebijakan Birokrasi yang Bersih dan AkuntabelArah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalahsebagai berikut:
1.. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi danmewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terusdiperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem IntegritasNasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistempenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasionalyang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh
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K/L/pemda melaksanakannya secara efektif.  Penerapan sistem integritasmelalui strategi antara lain:a. internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentukkarakter dan kultur birokrasi yang bersih;b. penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara danpemerintahan;c. penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaanlaporan kekayaan pegawai;d. penerapan sistem whistleblowing;e. penerapan penanganan gratifikasi; danf. transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.
2.. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.Strategi yang ditempuh antara lain:a. harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukanUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;b. peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP,dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern danekstern.c. peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern,pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;d. peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjuthasil pengawasan,e. penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus padapengawalan prioritas pembangunan.f. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, sebagai bagiandari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasanpembangunan.
3.. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja.
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Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain:a. percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual(perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara);b. penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, danpelaporan berbasis TIK;c. pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaankebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya.d. mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporankinerja serta membuka akses informasi publike. mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayananinformasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa.Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:a. penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasapemerintah, termasuk  dalam rangka penataan  pasar pengadaan danpenguatan industri/usaha nasional;b. penyempurnaan sistem e- procurement dan peningkatan kualitasimplementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog;standarisasi LPSE;c. pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;d. dukungan database penyedia;e. peningkatan kompetensi dan integritas SDM  pengadaan, termasukpenguatan jabatan fungsional pengadaan;f. pengembangan mekanisme dan aturan main/   tata laksana melaluipeningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaanfungsinya; dang. penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan probity
audit.
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4.5.3. Birokrasi yang Efektif dan Efisien.Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalahsebagai berikut:
1. Penguatan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas

implementasinya.Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan padaseluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untukmemberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan,strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain:a. Penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagiagenda reformasi birokrasi;b. Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara;c. Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasinasional;d. Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan
Road Map);e. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dandaerah;f. Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasipelaksanaan RBN; dang. Peningkatan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, danakademia.

2.. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat
fungsi dan sinergis.Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan strukturketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good and
clean governance, dan terwujud mekanisme check and balances antar lembaga.Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antaralain:
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a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK,LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; revitalisasikelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakuppenataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L;penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal;b. penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai central agencies dankoordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalamperubahan tata kelembagaan nasional; danc. penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (well
interconnected governance system), agar terwujud sinergi tata kelolapemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidakterfragmentasi.d. peningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankanfungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebihmaksimal.

3.. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-Government.Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain:a. review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan danefisien;b. peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;c. akselerasi penerapan e-government yang terintegrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatankebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM,  sertapenguatan infrastruktur e-government, serta pengendalian belanja sistemdan insfrastruktur e-government; dand. penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikanimplementasi UU KIP.

4.. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis
merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
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Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentangAparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasibirokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain:a. penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UUASN;b. peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangkapengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhanorganisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan;c. penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksisecara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melaluipenyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT system;d. penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasukpemanfaatan assesment center; dane. penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai,termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasiskinerja.f. Pengembangan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui dukungansistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensicalon dan pejabat tinggi ASN.g. Profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendaliankualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensijabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitaslembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimalmengikuti diklat, training plan setiap K/L/pemda.h. Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaansistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, sertapenyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik.i. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemenASN pada K/L/pemda;j. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalammanajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan
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k. penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilaidasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budayakinerja dan budaya pelayanan.
5.. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.Strategi penerapan sistem manajemen kiinerja nasional dilakukan melaluiantara lain:a. harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistemmanajemen kinerja pembangunan nasional;b. pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yangantara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikatorkinerja K/L dan Pemda;c. pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannyasebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan danpengendalian pembangunan;d. penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran,pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerjapembangunan nasional; dan penerapan sistem reward and punishment.e. penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional danmanajemen kinerja K/L/pemda;f. penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainyasasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dang. optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukungpengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian danpenyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line,sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.
6.. Peningkatan kualitas kebijakan publik.Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakanyang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untukmeningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategiantara lain:
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a. penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusankebijakan;b. peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; danc. penguatan evidence based policy.d. perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terusditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapatmenyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakatdalam implementasinya.
7.. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk

mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatifLangkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinanbirokrasi, melalui strategi antara lain:a. pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi;b. penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasiskompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi;c. penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinantinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN danpemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy(RLA).

8.. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead cost(biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemenbirokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayananpublik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain:a. pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakantentang batas maksimum belanja pegawai; review dan assessment proporsibelanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiapinstansi;
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b. pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkahreview dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward
and punishment untuk efisiensi belanja aparatur.c. pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendaliankomponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan
terpadu.Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perludidukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yangberbasis pada TIK.  Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemenkearsipan antara lain:a. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, tranparansi,produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataanrakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;b. Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagaibahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, sertamemori kolektif bangsa;c. Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi KearsipanNasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN),termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipanterkait peraturan perundang-undangan.
4.5.4. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitasArah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakanadalah sebagai berikut:1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.Strategi yang akan ditempuh, antara lain:a. memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik;b. peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalampenyelenggaraan pelayanan publik;c. penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap,di pusat dan di daerah);
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d. menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnismenjadi maksimal 15 hari;e. memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalamkegiatan investasi; dan membantu daerah-daerah yang kapasitasberpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayananpublik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan.f. penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (e-
gov);g. peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahanmentalitas/budaya melayani;h. percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan danpenganggaran.i. penetapan quick wins nasional pelayanan publik;j. penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayananpublik terbaik (best practices).k. penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombakpelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secarasistematis konsisten dan berkelanjutan.

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.Strategi dalam pengendalian kinerja pelayanan publik dilaksanakan melaluilangkah-langkah antara lain:a. penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB;b. peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI;c. penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik diK/L/pemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers (pengawasandengan menyamar sebagai pelanggan);
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d. membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter;e. penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasisecara nasional; danf. penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan publik.
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BAB V
PENUTUP

5.1. KesimpulanBerdasarkan diskripsi dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab-babsebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:1. Secara konseptual, birokrasi dalam pemerintahan modern memiliki fungsi,antara lain pelaksanaan administrasi khususnya dalam mengimplementasikanundang-undang atau kebijakan negara, pengaturan (regulasi), pemberiannasehat kebijakan (policy advise), mendukung upaya artikulasi dan agregasikepentingan, menyediakan data dan informasi pelaksanaan kebijakan, danpemberian pelayanan kepada masyarakat.2. Konsep administrasi publik, sebagai landasan bagi bekerjanya mesin birokrasi,telah mengalami berbagai perubahan secara dinamis, mulai era konsepadministrasi yang disebut Old Public Administration, New Public Management,
New Public Services, dan sampai ke konsep New Public Administration sertapada puncaknya dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance yangmemusatkan orientasinya pada masyarakat (citizen centered governance).3. Dari sisi kebijakan, yang mengatur penyelenggaraan birokrasi telah banyakditerbitkan baik dalam bentuk UU, PP, Perpres dan peraturan teknis lainnyadalam bentuk peraturan menteri. Namun demikian, implementasi kebijakantersebut masih lemah dengan berbagai faktor penyebab, antara lain rendahnyakomitmen pimpinan, rendahnya netralitas birokrasi, adanya konflikkepentingan, kualitas SDM, sarana dan prasarana yang belum memadai, danlainnya.4. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur, dengantujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
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5. Pembaharuan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan inti dalampembangunan bidang aparatur Negara. Berdasarkan capaian kinerja yang telahdiraih, dan sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis maka tantanganpembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi ke depan,antara lain peningkatan integritas aparatur, pemantapan akuntabilitaskeuangan dan kinerja, peningkatan kualitas transparansi, peningkatan efisiensibelanja birokrasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, danpeningkatan daya saing birokrasi.6. Pembangunan budaya birokrasi adalah lebih utama dibanding pembaharuanyang hanya bersifat struktural. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatianadalah memperbaiki sikap birokrasi dalam hubungan dengan masyarakatnya.7. Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara tidak dapat dilepaskandari mandate RPJPN 2005-2025. Dalam RPJPN dimandatkan bahwapembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untukmeningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukungkeberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telahdigariskan tahapan pembangunan bidang aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerahyang makin mampu mendukung pembangunan nasional.8. Untuk menjawab tantangan pembangunan nasional ke depan, RPJMN 2015-2019 pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan birokrasiyang bersih dan akuntabel, efisien dan produktif; meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pelayanan publik; dan memberikan dukungan bagipeningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutandan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.9. Visi, Misi dan Agenda Prioritas Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telahmenyebutkan beberapa agenda prioritas dan arah kebijakan yang bertujuanuntuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi. Disebutkan pada AgendaPrioritas 2 yakni Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agendaini memberikan prioritas, antara lain (i) memulihkan kepercayaan publikmelalui upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan; (ii)meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansipemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka
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akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 tahun 2008; (iii)menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan denganrestrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik,meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisiatas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui
citizen10. Tata kelola dan reformasi birokrasi memiliki peran strategis untuk mendukungkeberhasilan pencapaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu, diperlukanpra kondisi dalam membangun tata kelola pemerintahan dan reformasibirokrasi sehingga birokrasi memiliki peran yang signifikan, yakni: (a)penerapan e-government berbasis TIK; (b) kelembagaan birokrasi yang efektifdan efisien; (c) bisnis proses yang sederhana; (d) manajemen aparatur sipilnegara berbasis merit; (e) indikator kinerja pembangunan yang berorientasipencapaian outcome secara optimal.11. Dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 diformulasikan 2 (dua) Agenda PrioritasNasional yang terkait dengan Bidang Aparatur Negara, sebagai bahanpenyusunan Buku I RPJMN 2015-2019 yakni dengan rumusan sebagai berikut:a. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengansasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosespenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan;terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah;meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemenbirokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open governmentpada seluruh instansi pemerintahb. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional(RBN), dengan sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelolapemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dankinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan:terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkankapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UUAparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah;dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.12. Sedangkan untuk Buku II RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara, telahdirumuskan sasaran, yakni:
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a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang ditandai dengan:meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas danindependensi pengawasan, meningkatnya akutabilitas keuangan dan kinerjapemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.b. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan:meningkatnya kualitas reformasi birokrasi nasional; terwujudnyakelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta sinergis;terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnyaimplementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitaskebijakan dan kepemipinan dalam birokrasi; dan meningkatnya efisiensipenyelenggaraan birokrasi.c. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, yangditandai dengan: makin efektifnya kelembagaan dan tata kelola pelayananpublik, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
5.2. RekomendasiAdapun rekomendasi berdasarkan pelaksanaan hasil kajian tersebut adalah:1. Progam dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019 BidangAparatur Negara merupakan arah atau pedoman bagi penyelenggaraanpembangunan nasional dalam periode lima tahun ke depan. SeluruhKementerian/Lembaga (K/L), khususnya yang terkait langsung dalam mitrakerja Direktorat Aparatur Negara, harus menterjemahkan ataumengimplementasikan dalam Renstra dan Renja K/L masing-masing.2. Diperlukan mekanisme pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaankinerja pembangunan bidang aparatur negara yang telah dituangkan dalamRPJMN 2015-2019 secara ketat, agar setiap perkembangan yang dicapai atauhambatan yang dihadapi, dapat segera direspon oleh para pengambilkebijakan.3. Penilaian pencapaian target reformasi birokrasi harus dilakukan denganpendekatan berbasis resiko (risk based approach), yaitu perbaikan secaraberkesinambungan atas reformasi birokrasi di tiap tingkat pemerintahan.Dalam hal ini, diperlukan adanya ketersediaan database yang up to date untuk
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memetakan kebutuhan akan perbaikan reformasi birokrasi yang tentu sajaberbeda-beda di tiap instansi atau tingkat pemerintahan4. Keterlibatan publik perlu dioptimalkan untuk turut mendorong partisipasidalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengawasi kinerjapelaksanaannya.5. Reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunanbirokrasi, namun harus juga dilihat kontribusi dari birokrasi pada peningkatankinerja pembangunan nasional di berbagai bidang lainnya.
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