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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah: 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN 

yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi,dan nepotisme,mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Pegawai ASN 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara 

pelayanan publik bagi masyarakat.Pelayanan public dilakukan dengan 

memberikan pelayanan atas barang,jasa,dan/atau pelayanan administrative 

yang disediakan oleh Pegawai ASN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, Pegawai ASN harus 

memiliki profesionalitas yang tercermin dalam kompetensi, kompensasi, 

disiplin dan kinerja pegawai. 

Pegawai ASN memiliki kewajiban melayani masyarakat yang 

berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan 

perizinan, secara efektif dan efisien. Sayangnya, tingkat kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna pelayanan masih rendah. Selain masih banyaknya keluhan 

masyarakat, profesionalitas SDM aparatur sebagai penyedia layanan juga 

masih dipertanyakan. Masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN 

dalam melaksanakan tugasnya. 
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Masalah integritas ASN dapat dilihat dari banyaknya perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh para pegawai ASN seperti Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN), hal ini seperti terjadi pada Sekjen MA yang tersangkut 

kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masalah kompetensi 

dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas pegawai ASN yang masih 

rendah, menurut Menpan RB dari 4.475.997 PNS ASN 64 % di antaranya 

hanya bekerja sebagai petugas administrasi. Masalah kinerja ASN dapat 

dilihat dari output dimana masih banyak dikeluhkan masyarakat atas 

lambatnya pelayanan publik, seperti laporan Ombudsman dimana pada tahun 

2016 terdapat hampir 11.000 pelapor atas kinerja pelayanan publik dan di 

awal 2017 yang baru tiga bulan berjalan laporan masyarakat yang masuk 

sudah hampir 3.000 laporan. Masalah disiplin dapat dilihat dari masih adanya 

perbuatan pegawai ASN yang melanggar peraturan dan ketentuan yang ada 

seperti netralitas PNS, yaitu adanya dugaan keterlibatan pegawai ASN dalam 

kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 

2017.
1
 

Temuan Indonesian Corruption Watch menempatkan aparatur sipil 

negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-

2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan 

sebagaitersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.
2
 

                                                 

1
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Hasil survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa indeksintegritas sector public 

tingkat nasional mencapai skor 5.42, tingkat instansi pusat 6.16, tingkat 

instansi vertical 5.26 dan tingkat daerah 5.07 dari skala10.Kemudahan 

berusaha (Doing Business), Indonesia menempati peringkat ke-122 

dari181negara atau berada pada peringkat ke-6 dari 9 negara ASEAN.
3
 

Data tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas SDM aparatur 

dalam menyelenggarakan pelayanan masih belum terwujud. Masalah 

mengenai profesionalitas SDM aparatur merupakan isu krusial 

penyelenggaraan pemerintahan. Eko Prasojo 
4
 mengemukakan bahwa akar 

permasalahan buruknya SDM aparatur di Indonesia pada prinsipnya terdiri 

dari dua hal pokok, yaitu: 

1. Persoalan internal sistem kepegawaian negara.  

 Subsistem kepegawaian negara terdiri dari 5 komponen yaitu: rekrutmen, 

penggajian dan penghargaan, pengukuran kinerja, promosi jabatan, dan 

pengawasan. Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi atas 

subsistem tersebut telah melahirkan birokrat-birokrat yang dicirikan oleh 

kerusakan moral (moral hazard) dan juga kesenjangan kemampuan untuk 

melakukan tugas dan tanggungjawabnya (lack of competencies). 

2. Persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme 

kepegawaian negara. 

 Secara eksternal carut-marutnya sistem kepegawaian diIndonesia diwarnai 

oleh kooptasi partai politik terhadap PNS.Ketidak netralan PNSini 

seringkali menyebabkan penyalah gunaan kewenangan oleh pejabat dan 

PNS. 

 

SDM aparatur di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sikap budaya 

feodalistik, tertutup, sentralistik serta adanya arogansi kekuasaan, sehingga 

                                                 

3
 Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas, Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, 

https://www.bappenas.go.id/files/ekps. Diunduh pada tanggal 17 April 2018 Pukul 23.02 WIB 
4
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tidak senang apabila dikritik dan sulit untuk melakukan kontrol secara efektif 

dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Masyarakat sangat 

merindukan pelayanan publik yang baik, yang berorientasi kepada tanggung 

jawab (accountability) yang harus diberikan kepada masyarakat yang dilayani.  

Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, 

tepat dan profesional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 

melaksanakan Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan 

sumber daya manusia aparatur. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat 

melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2010-2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2015-2019. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Bappenas telah menerapkan 

sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan 

dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi (Bappenas, 2010), antara 
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lain: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, 

penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem 

manajemen aparatur, penguatan pengawasan, penguatan aparatur kinerja, 

peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoring, evaluasi, serta 

pelaporan. Tujuan akhir dari keseluruhan program reformasi birokrasi adalah 

terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan berkinerja 

serta Pelayanan publik yang berkualitas. 

Melalui reformasi birokrasi, berbagai permasalahan/hambatan dalam 

penyelenggaraan sistem pemerintahan harus ditata ulang atau diperbarui. 

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi 

birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar 

lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Kebijakan reformasibirokrasi diharapkan dapat mencapai peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi,dan peningkatan profesionalisme sumberdaya 

aparatur pemerintah,serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen 

masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat 

berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan 

bagi SDM aparatur. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi 
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semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat.Keberhasilan 

pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja,namun 

bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan 

yang lebih baik.  

Dalam isi kebijakan, implementasi maupun struktur implementasinya, 

Reformasi Birokrasi saat ini masih memuat beberapa permasalahan dan juga 

tantangan.Tantangan ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi 

hambatan yang dapat menggagalkan program Reformasi Birokrasi yang 

sedang berjalan.Namun,jika dapat dikelola dengan baik justru dapat menjadi 

pendukung dapat mempercepat proses Reformasi Birokrasi untuk mencapai 

visi dan misi pembangunan. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan 

sangat mendukung dalam penciptaan good governance karena reformasi 

birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance, sehingga 

akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 

investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan 

rakyat.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan pentingnya 

kebijakan Reformasi Birokrasi untuk mengatasi permasalahan profesionalitas 

SDM aparatur dalam melaksanakan tugasnya, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
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DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM) APARATUR”. 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan mengajukan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam 

menunjang pelaksanaan pelayanan publik? 

2. Bagaimanakah kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam 

mewujudkan profesionalitas SDM aparatur? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Negara Hukum Indonesia 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia 

adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. 

Indonesia sebagai negara hukum memenuhi konsep yang dikemukakan oleh 

F.R. Bothlingk sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. adalah “De staat, 

waarin dewilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” 

(negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh 

ketentuan hukum). A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, 

mengatakan bahwa negara hukum(rechtsstaat) secara sederhana adalah negara 

yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di 

bawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechtsstaat 

cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa 

hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. 

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum 

(everything must be done according to law). Negara hukum menentukan 
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bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus 

tunduk pada pemerintah.
5
 

Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep negara hukum 

(rechtsstaat) atau rule of law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk 

membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan 

kekuasaan untuk menindas rakyatnya(abuse of power, abus de droit). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua harus 

tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. 

Tidak ada seorangpun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum
6
. 

Karena itu, yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem 

kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan, 

yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara 

tersebut , baik yang diperintah maupun yang memerintah , harus tunduk 

hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan 

setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang 

rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah 

dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu 

prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-

wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat 

diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis
7
.  

                                                 

5
 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2014), 

halaman 21. 
6
 Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), (Bandung: P.T. Refika Aditama, 

2009), halaman 2. 
7
 Ibid, halaman 3 
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Kemudian, meskipun antara konsep rechtstaat (dari Jerman yang 

kemudian diikuti pula oleh Belanda) dengan konsep rule of law (dari Inggris) 

dalam banyak hal berjalan seiring, tetapi karena berbeda historis kelahirannya, 

maka ada perbedaandi sana-sini antara kedua konsep tersebut. Kedua-duanya 

sama-sama bermuara pada perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat. 

Karena konsep rechtstaat lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental, maka 

konsep tersebut lebih ditujukan kepada perbaikan dan pembatasan fungsi dari 

eksekutif dan pejabat administratif sehingga tidak melanggar hak-hak 

fundamental dari rakyat, sedangkan dengan konsep rule of law, karena lahir 

dalam suasana sistem hukum Anglo Saxon, maka aplikasi konsep tersebut 

lebih tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga 

hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-hak 

dasar manusia
8
.  

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam 

penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara 

tujuan hukum itu sendiri antara lain “ ... opgelegd om de samenleving 

vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen... (diletakkan untuk menata 

masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari negara 

hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan 

kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan, 

atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai 

                                                 

88
 Ibid, halaman 4 
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instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan 

kemasyarakatan
9
.  

Indonesia dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya pada redaksi 

“memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa Indonesia 

menganut paham negara kesejahteraan (welfare state) seperti Azhary dan 

Hamid. S Attamimi. Azhary mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk 

(pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan.” Menurut 

Hamid S. Attamimi, bahwa negara Indonesia sejak didirikan memang 

bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, 

sebagai rechtsstaat. Bahkan rechtsstaat Indonesia itu ialah rechtsstaat yang 

“memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan 

“mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rechtsstaat 

itu ialah rechtsstaat yang materiil, yang sosial, yang oleh bung Hatta disebut 

Negara Pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat. 
10

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan 

nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari 

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

                                                 

9
 Ridwan H.R., op cit, halaman 22. 

10
 Ibid, halaman 18 



12 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu 

menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional yang termuat dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan 

pegawai ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, 

tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik 

dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Tugas pemerintahan 

yang dilakukan oleh pegawai ASN dilaksanakan dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan 

kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.Fungsi pemerintahan 

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi 

pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan, dan perlindungan.Tugas pembangunan tertentu yang 

dilaksanakan oleh pegawai ASN dilakukan melalui pembangunan bangsa 

(cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan 
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sosial (economic and social development) yang diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.  

Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan 

bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya 

menurut Pasal 3, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai 

berikut: 

a. Nilai dasar; 

b. Kode etik dan kode perilaku; 

c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 

d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

e. Kualifikasi akademik; 

f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan  

g. Profesionalitas jabatan. 

Menurut S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., Hukum kepegawaian 

yang dipelajari dalam Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang 

berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai 

negeri. Hukum mengenai subyek hukum (persoon) dalam lapangan 

administrasi negara yang dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai 

hubungan dinas publik
11

. 

                                                 

11
 S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, 

(Yogyakarta: Liberty, 1987), halaman 97 
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Yang dimaksud hubungan dinas publik menurut Logemann adalah 

bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang 

dalam melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan 

pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain
12

. Jadi yang terpenting dari 

hubungan dinas publik adalah kewajiban dari pegawai yang bersangkutan 

untuk tunduk pada pengangkatan oleh pemerintah dalam satu atau beberapa 

macam jabatan tertentu
13

. Oleh karena itu dalam menjalankan hubungan dinas 

publik sangat diperlukan adanya birokrasi yang akan menunjang kinerja 

pemerintahan tersebut. 

B. Reformasi Birokrasi 

Birokrasi adalah kata yang lekat dengan mesin kerja pemerintah. 

Meskipun sesungguhnya birokrasi adalah salah satu tipe organisasi, akan 

tetapi secara awam lebih merefleksikan organisasi pemerintah. Di Indonesia 

jumlah birokrat sebanyak 4,7 juta memang belum memadai atau sebanding 

dengan jumlah masyarakat yang dilayani yang mencapai angka 270 jutaan 

penduduk. Namun masalah ini tentunya bukan isu utama sebab apabila secara 

kuantitas pegawai negeri banyak belum berarti bahwa pelayanannya akan 

maksimal. Permasalahan sesungguhnya disebabkan sebaran birokrat yang 

tidak merata ke seluruh wilayah tanah air dan tentunya kesenjangan 

                                                 

12
 Ibid, halaman 98 

13
 Ibid, halaman 99 
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kompetensi aparatur yang inheren dengan problem dasar kinerja organisasi 

pemerintah yang belum optimal.
14

 

Menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, “Birokrasi” dalam 

pengertian sehari-harinya diidentikkan dengan ketidakefisienan (inefficiency) 

atau “benang merah” dalam pemerintahan; arti yang sebenarnya tidaklah 

demikian. Jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas 

administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang 

banyak secara sistematis disebut birokrasi. Satu hal yang cukup menarik 

adalah bahwa birokrasi selain sering diartikan sama dengan ketidakefisienan, 

dalam keadaan-keadaan tertentu diartikan pula sebagai efisiensi yang ketat 

(ruthless efficiency).
15

 

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi (dalam kasus “tipe-tipe ideal”) 

menurut Max Weberadalah sebagai berikut:
16

 

1. “Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan 

dianggap sebagai tugas-tugas resmi.” Pembagian tugas secara tegas 

memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan 

tertentu pada jabatan-jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.  

                                                 

14
 Kristian Widya Wicaksono, Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di 

Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014), halaman 51 
15

 Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, diterjemahkan oleh Gary R. Jusuf, Birokrasi dalam 

Masyarakat Modern, (Jakarta: UI Press, tanpa tahun), halaman 3-4 
16

 Ibid halaman 27-31 
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2. “Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit 

yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan 

pembinaan unit yang lebih tinggi.” Setiap pejabat yang berada dalam 

hierarki administrasi ini dipercayai oleh atasan-atasannya untuk 

bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan 

oleh bawahannya maupun dirinya sendiri. Agar dapat mempertanggung 

jawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, ia diberi 

wewenang untuk mengatur mereka: ia mempunyai hak untuk memberi 

perintah-perintah, dan bawahan-bawahannya mempunyai kewajiban untuk 

mematuhinya. Wewenang ini secara tegas-tegas diberikan serta dibatasi 

penggunaannya hanya untuk mengeluarkan perintah-perintah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Di luar itu, 

penggunaan hak-hak istimewa (yang dimiliki karena status) dengan 

maksud memperbesar kekuasaan untuk mengawasi bawahan bukanlah 

tindakan yang sah dari wewenang birokratis. 

3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu “sistem peraturan-peraturan abstrak 

yang konsisten ...[dan] mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di 

dalam kasus-kasus tertentu.” Sistem pedoman-pedoman ini dirancang 

untuk menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan setiap tugas 

(terlepas dari berapapun banyaknya pegawai yang terlibat di dalamnya) 

dan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang beraneka ragam. Peraturan 

dan perundang-undangan yang jelas memberi kejelasan tentang tanggung 

jawab masing-masing anggota organisasi maupun tentang bagaimana 
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menjalin hubungan antara satu sama lain. Ini tidak berarti bahwa tugas-

tugas birokratis itu bersifat rutin dan sederhana. Tugas-tugas birokratis 

dalam bentuk-bentuknya yang kompleks berkisar dari bentuk tugas yang 

pertama sampai dengan bentuk tugas kerja yang kedua. 

4. “Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya ... [dengan] 

semangat „Sine ira et studio’(formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa 

perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu tanpa perasaan 

kasih sayang atau antusiasme. Agar pedoman-pedoman yang rasional bisa 

mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas tanpa dicampuri hal-hal yang 

bersifat pendirian pribadi , maka di dalam organisasi (terutama dalam 

menghadapi klien-klien), seseorang harus menampilkan pendekatan yang 

tidak mempunyai ikatan. Jika seorang pejabat membiarkan di dalam 

dirinya berkembang perasaan-perasaan tertentu terhadap bawahan-

bawahan atau klien-kliennya, ia akan menghadapi kesulitan untuk 

menghindar agar perasaan-perasaan tersebut tidak mempengaruhi dirinya 

dalam membuat keputusan-keputusan kedinasan. Pengesampingan 

pertimbangan-pertimbangan pribadi dalam pelaksanaan tugas-tugas 

kedinasan merupakan prasyarat untuk menghindarkan pilih kasih dan dan 

mengadakan efisiensi. Menjauhkan hubungan-hubungan yang bersifat 

pribadi mendorong untuk memperlakukan semua orang secara adil, dan 

oleh karena itu menumbuhkan demokrasi dalam administrasi 

(pemerintahan). 
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5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi 

teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. 

“Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang 

karier serta terdapat suatu „sistem kenaikan pangkat‟ yang didasarkan atas 

senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya.” Dengan 

mengaitkan pegawai-pegawai secara terus menerus kepada organisasi, 

akan memberi motivasi kepada mereka untuk lebih mempergiat usaha 

mencapai kepentingan-kepentingan organisasi. 

6. “Pengalaman, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe 

organisasi administratif yang murni berciri birokratis...dilihat dari sudut 

pandangan yang semata-mata bersifat teknis , mampu mencapai tingkat 

efisiensi yang tertinggi.” Perbedaan antara mekanisme birokratis yang 

telah berkembang secara penuh dengan organisasi-organisasi lainnya 

adalah ibarat mesin dengan cara-cara produksi yang nonmekanis.” 

Birokrasi mengatasi masalah menonjol dalam organisasi, yakni bagaimana 

memaksimalkan efisiensi dalam organisasi- jadi tidak hanya mengatasi 

masalah-masalah individu-individu saja. 

Berdasarkan deskripsi tipe ideal Weber tentang birokrasi tersebut, 

maka Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer menyatakan bahwa tipe ideal 

Weber tentang birokrasi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: pembagian 

kerja dan spesialisasi, hierarki wewenang, staf administratif, kompensasi yang 

berkaitan dengan posisi seseorang , kelangsungan kerja dan penerimaan 

tenaga kerja, serta diterapkannya kontrak atau perjanjian yang memastikan 
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terlebih dulu kewajiban seseorang dalam organisasi. Yang juga implisit dalam 

model Weber adalah adanya penegasan bahwa imbalan yang akan diberikan 

organisasi didasarkan prestasi kerja. Atribut-atribut birokrasi dapat dikatakan 

saling bergantung yaitu kehadiran salah satu atribut kemungkinan melahirkan 

atribut yang lain. Sebagai contoh oleh karena pembagian kerja berakibat 

meningkatnya kebutuhan akan koordinasi kerja maka muncullah hierarki 

wewenang. Kemudian diperlukan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan 

untuk memastikan tata pelaksanaan kerja secara teratur dalam semua 

organisasi yang selanjutnya memerlukan seorang staf administrasi untuk 

merumuskannya. Dalam kasus apapun, kalau memang benar bahwa unsur-

unsur ini membedakan mana organisasi kurang birokratis mana yang sangat 

birokratis, seorang harus mencari korelasi positif di antara atribut-atribut 

birokrasi tersebut. 
17

 

Dalam negara modern dengan organisasi dalam ukuran yang luas 

merupakan salah satu penyebab meluasnya birokrasi secara cepat. Birokrasi 

dan birokratisasi tidak hanya ditemui pada bidang kemiliteran maupun sipil 

dalam pemerintahan tetapi juga dapat ditemui pada bidang-bidang lain, 

misalnya di bidang bisnis, perserikatan, perkumpulan, organisasi keagamaan, 

perguruan tinggi, dan lain-lain. 

Organisasi pemerintah layaknya organisasi pada umumnya menuntut 

adanya profesionalisme ASN sebagai kunci keberhasilan bagi proses 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat (publik). Oleh karena itu 

                                                 

17
 Ibid, halaman 124-125 
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profesionalitas pegawai ASN perlu dikembangkan dan menjadi perhatian 

khusus bagi pemerintah. Isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada 

aspek kualitas dan kinerja ASN perlu direspon positif dengan melakukan 

evaluasi. Publik memandang pada umumnya problem profesionalisme ASN 

dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya 

kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. 
18

 

Dalam rangka menghadapi isu negatif kinerja birokrasi, maka 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, melakukan upaya perbaikan kinerja 

birokrasi melalui reformasi birokrasi di seluruh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar 

dapat mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan 

tersebut yang terakhir ditindaklanjuti dengan Peraturan Menpan RB Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.  

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui 

reformasibirokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan 

yangberbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan 

sudahberanjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam gambar 1 di bawah ini: 

                                                 

18
 Ajib Rakhmawanto, Mengukur Indeks Profesionalitas ASN: Analisis Tujuan dan 

Kemanfaatan, Jurnal Policy Brief Nomor: 006-April 2017, ISSN: 2541-4267, halaman 1. 
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Gambar  1 

Road Map Reformasi Birokrasi 

 
 

 

 

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain: 

a.  Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi 

padaprinsip efektif, efisien, dan ekonomis; 

b.  Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes 

(hasil). 

c.  Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang 

didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk 

memudahkan pengelolaan data kinerja; 

d.  Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap 

kinerjaunit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada 

organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap 

kinerja pemerintah secara keseluruhan. 
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran 

reformasibirokrasi: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan 

(road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi 

pengelolareformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi 

pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas 

birokrasi pemerintahan. 

Gambaran umum road map menuju kondisi dimana birokrasi 

Indonesia menjadi birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut: 

Gambar  2. 

Road Map untuk Menuju Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel 
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Gambar  3.  

Road Map untuk Menuju Birokrasi yang Efektif dan 

Efisien
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Gambar  4 

Road Map untuk Menuju Birokrasi yang Memiliki Pelayanan 

Publik yang Berkualitas 

 

 

Kebijakan reformasi birokrasi dalam mengelola sumber daya aparatur 

dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
19

 

1. Menata dan reformasi organisasi, yaitu redefinisi Visi, Misi, Tata Laksana 

(proses bisnis). 

2. Menyusun direktori kompetensi didasarkan pada tugas dan fungsi 

organisasi atau lembaga. 

3. Menyusun Standar Kebutuhan Kompetensi Jabatan. 

4. Melakukan Penilaian Kompetensi Pegawai. 

                                                 

19
 Dyah Kusumastuti, , https://www.researchgate.net/publication/316274009 Manajemen 

Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi 
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5. Penggunaan hasil pengukuran kompetensi jabatan dan penilaian 

kompetensi pegawai dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

kepegawaian seperti pengadaan pegawai, penilaian kinerja, perencanaan 

karir, penempatan, pelatihan, pemberian insentif, dan sebagainya. 

Strategi yang diajukan untuk pemecahan permasalahan aspek SDM 

apatur di Indonesia adalah peningkatan SDM aparatur. Beberapa kegiatan 

yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi ini adalah:
20

 

• Penguatan kelembagaan kebijakan kepegawaian; 

• Pelaksanaan seleksi aparatur yang terbuka, kompetitif, dan memenuhi rasa 

keadilan; 

• Menetapkan dan mengaplikasikan standar kualifikasi, mekanisme 

penerimaan dan pembinaan pegawai yang komprehensif, jelas dan mantap; 

• Peninjauan kembali syarat, standar kompetensi, standar diklat setiap 

pekerjaan dan jabatan, kemudian dijadikan dasar pengangkatan dalam 

jabatan; 

• Pengembangan culture aparatur (termasuk etika dan disiplin pegawai) 

melalui revitalisasi pembelajaran sebagai pelayan masyarakat; 

• Penguatan kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, 

didukung oleh sumber daya yang memadai. 

Administrasi profesional merupakan pendekatan sosiologis yang 

memandang birokrasi sebagai sebuah bagian dari tipe organisasi. Referensi 

                                                 

20
 R. Slamet Santoso dkk, Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Daya 

Saing Bangsa, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), halaman 10 
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utamanya adalah tipe ideal birokrasi Max Weber yang memuat sejumlah unsur 

berikut: 
21

 

▪ Pembagian divisi pegawai yang terdefinisi secara jelas; 

▪ Struktur otoritas impersonal; 

▪ Memiliki jenjang hirarki; 

▪ Bergantung pada aturan formal; 

▪ Menggunakan sistem merit pada pegawai; 

▪ Ketersediaan karir; 

▪ Pemisahan jarak antara kehidupan sebagai anggota organisasi dan 

kehidupan pribadi. 

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Good Governance 

Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam meningkatkan 

pelayanan masyarakat, pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan 

pembangunan, maka pemerintah memiliki kebijakan atau kebebasan 

administrasi. H.A Muin Fahmal menyatakan bahwa dalam berbagai doktrin 

tentang kehidupan ketatanegaraan dimungkinkan adanya tindakan yang cepat, 

tepat dan berfaedah, namun harus tetap dalam bingkai yuridis. Kebebasan 

dimaksud, di Jerman disebut dengan istilah Freies Ermessen. Di Perancis 

disebut Pouvoir Discretionnaire, di Belanda disebut Vrije Bestuur. Dalam 

berbagai literatur lainnya juga digunakan istilah kebijakan atau kebebasan 

administrasi. Freies Ermessen dirumuskan sebagai kemerdekaan yang 
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 op cit, halaman 58 
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diberikan kepada administrasi (Bestuur) untuk melakukan suatu tindakan yang 

dipandang perlu dan tidak secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-

undangan. Tindakan tersebut harus cepat dan tepat serta berfaedah. Karena 

adanya kebebasan administrasi, pemerintah harus dibingkai dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang layak (Algemene Beginselen van Behoorlijk 

Bestuur) disingkat ABBB, yang menjadi sarana hukum administrasi, sebagai 

bagian dari norma hukum (rechtsnormen).
22

 

Ketentuan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/Layak 

termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: 

(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: 

a. Kepastian hukum;  

b. Kemanfaatan; 

c. Ketidakberpihakan; 

d. Kecermatan; 

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. Keterbukaan; 

g. Kepentingan umum; dan 

h. Pelayanan yang baik. 
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 H.A. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih, (Yogyakarta: UII Press, 2006), halaman 7 
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(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang 

tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Menurut H.A. Muin Fahmal, pemerintahan yang bersih (clean 

government) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan 

pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih 

adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. 
23

 

Menurut Ardi Partadinata dalam Muin Fahmal, Good governance 

sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan 

diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik
24

 dan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah 

dalam mewujudkan good governance. Sinergitas antara good governance 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan 

yang bersih (clean Government) dan pemerintahan yang berwibawa. Konsep 

good governance telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan 

perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konsep pemerintahan yang baik (Good Governance), awal mulanya 

tidak dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara 

bahkan dalam Ilmu Politik. Konsep tersebut lahir dari lingkungan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa yang awal mulanya dari Organization for the Economic 
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 Ibid, halaman 61 
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Cooperation and Development (OECD) Carolina dalam Governance Civil 

Society and Democracy merinci komponen good governance ke dalam: 

1. Human rights observance and democracy 

2. Market reforms 

3. Bureaucratic reform (corruption and transparancy) 

4. Environmental protection and sustainable development 

5. Reduction in military and defence expenditures and non-production of 

weapons of massdestruction. 

Selain Organization for the economicCooperation and Development 

(OECD) United Nation Development Program (UNDP) sebagai badan dunia 

juga mengemukakan komponen good governance yang meliputi: 

1. Participation 

2. Rule of Law 

3. Transparancy 

4. Responsiveness 

5. Consensus Orientation 

6. Equity 

7. Effectiveness and efficiency 

8. Accountability 

9. Strategic Vision. 

Dari dua kelompok komponen good governance (OECD dan UNDP), 

kemudian di Indonesia hingga dewasa ini dikenal dalam berbagai ketentuan 

perundang-undangan sebagai hukum positif. Antara lain dapat ditemukan pada 
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. 

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tersebut ditegaskan 

tentang konsep pemerintahan yang baik: 

1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasar atas hukum dan 

perlindungan hak asasi manusia; 

2. Menjamin kehidupan yang demokratis; 

3. Mewujudkan keadilan sosial; 

4. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak. 

Sedarmayanti mengemukakan bahwa kepemerintahan yang baik (good 

governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan 

oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang 

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan 

pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah 

berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah 

seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang 

terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. 
25
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 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi 

Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 4. 
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Dari segi fungsional, aspek: governance dapat ditinjau dari apakah 

pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak 

berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Governance menurut 

definisiWorld Bank adalah “the way state power is used in managing 

economic and social resources for development and society.” Sementara 

UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.” 

Berdasarkan definisi terakhir ini, governance mempunyai tiga kaki (three 

legs), yaitu: 
26

 

1. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision 

making processes) yang memfasilitasi terhadap equity, poverty dan quality 

of live. 

2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. 

3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. 

D. Indikator Profesionalitas ASN 

Menurut Ajib Rakhmawanto, untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, 

profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor 

penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan 

kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. 
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Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan 

kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan 

profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat 

berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Optimalisasi 

standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang 

berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik 

sejalan dengan prinsip good governance.
27

 

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat 

kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Menurut Sutiadi 

sebagaimana dikutip oleh Ajib Rakhmawanto, indeks profesionalitas ASN 

adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks 

komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. 

Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat 

umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini 

adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian 

suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan 

teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori 

yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati 

kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan 

semakin mendekatkan penilaian pada kondisi yang sesungguhnya. 
28
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Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan 

oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. 

Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin 

dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan 

sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, 

pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), 

kompensasi (kebutuhan, external equity) dan disiplin. Berdasarkan hal 

tersebut, maka indikator yang digunakan dalam mengukur indeks 

profesionalitas ASN menurut Sutiadi sebagaimana dikutip oleh Ajib 

Rakhmawanto adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan 

rumus matematis sebagai berikut: 
29

 

   

 IdxPro=Koef(1-gaps)+Koef(Kj)+Koef(1-ẟ SI(inex))+Koef(1-inDiscpl).  

   
 

Keterangan: 

Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten 

Kj : Angka SKP 

ẟS1 : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang 

sama (%) 

InDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin  
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Gambar  5 

Indeks Profesionalitas ASN 

 
 

E. Data Pengukuran Indeks 

Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas 

ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis 

indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin 

profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin 

meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. 

Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks 

profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti: Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), 

pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 

dan data hukuman pegawai. 

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup 

lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap 

individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. 

Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy 
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untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin 

profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja 

yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan 

semakin profesional seorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia 

dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan 

perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk 

mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian 

kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal 

maupun eksternal.Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan 

untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan 

cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional 

apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah.Untuk membangun pegawai 

yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan 

integritas.
30

 

Berdasarkan teori yang telah disusun serta kesediaan data maka perlu 

dilakukan penyesuaian berikut: 
31

 

o Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur 

pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan 

administratif. 

o Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per 

tahun. 

                                                 

30
 Loc cit 

31
 Ibid, halaman 3 
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o  Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan 

tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan. 

o Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah 

menerapkan organisasi modern (e-government). 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam 

menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 

2. Untuk mengetahui kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam 

mewujudkan profesionalitas SDM aparatur. 

B. ManfaatPenelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah dan melengkapi informasi kepada masyarakat tentang 

kebijakan reformasi birokrasi pemerintah untuk menunjang pelaksanaan 

pelayanan publik dalam rangka mewujudkan profesionalitas SDM 

aparatur. 

2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

kedua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sehingga 

bermanfaat dalam memberikan pemahaman secara yuridis mengenai 

kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam mewujudkan 

profesionalitas SDM aparatur. 
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C. Luaran Penelitian 

Luaran penelitian ini adalah publikasi internasional Scopus. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan 

Penelitian “Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam 

Mewujudkan Profesionalitas SDM Aparatur” ini membutuhkan data-data yang 

akurat, baik data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut 

dimaksudkan untuk mendukung penyusunan penulisan hukum ini sehingga 

dapat memenuhi syarat secara kualitatif maupun kuantitatif, oleh karena itu 

diperlukan adanya metode penelitian tertentu. 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan reformasi 

birokrasi pemerintah dalam mewujudkan profesionalitas SDM aparatur. 

Masalah tersebut dikaji dari sudut pandang hukum dengan menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, karena masalah yang akan diteliti tersebut 

berhubungan erat dengan law in action. Pendekatan yuridis digunakan untuk 

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan 

diskresi pejabat pemerintahan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk 

menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan 

perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat 

sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan 

aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai 

temuan di lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama 
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dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada 

ketentuan yang normatif. 

B. SpesifikasiPenelitian 

Untuk mendekati permasalahan, dipergunakan spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan pula dengan 

teori-teori hukum yang mendukung penyelesaian permasalahan untuk 

selanjutnya dilakukan analisa secara kritis terhadap permasalahan tersebut. 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalahkebijakan reformasi birokrasi pemerintah 

dalam mewujudkan profesionalitas SDM aparatur. 

Sebagai informan penelitian, maka subjek penelitian ini adalah: Pihak-

pihak yang berkompeten pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan-RB) dan Instansi Pemerintah Daerah. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan penelitian yang merupakan subjek penelitian dan diperoleh 

dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

kepada informan penelitian yang memberi informasi tentang data yang 
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diinginkan peneliti berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu 

pihak-pihak yang berkompeten pada BKN, Kemenpan RB dan Instansi 

Pemerintah Daerah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis mengenai 

pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi. 

Ronny Hanityo Soemitro menyatakan bahwa data sekunder dalam 

penelitian hukum dapat dibagi kembali berdasarkan kekuatan 

mengikatnya, yaitu: 
32

 

Data di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya) dapat dibedakan menjadi: 

a. Bahan-bahan hukum primer: 

1) Norma dasar Pancasila 

2) Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan 

MPR 

3) Peraturan perundang-undangan 

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat 

5) Yurisprudensi 

6) Traktat 

Bahan-bahan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. 

                                                 

32
 Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta: Ghalia 

lndonesia, 1994), halaman 11-12 
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Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah: rancangan 

peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 

sarjana; hasil-hasil penelitian. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Buku-buku atau literatur mengenai Hukum Administrasi Negara  

2) Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian; 

3) Koran, Majalah, berita media elektronik . 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

misalnya:bibliografi; indeks kumulatif. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan 

dengan cara: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya secara langsung kepada informan penelitian yang diwawancarai. 

Informan penelitian memiliki peran yang sangat penting, karena pada 

informan penelitian itulah data tentang variabeldalam penelitian akan 

diamati. Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi 

tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilaksanakannya.Penelitian ini menggunakan wawancara 

berstruktur, yaitu dengan menggunakan/mempersiapkan daftar pertanyaan 

atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan untuk 

menentukan informan penelitian sebagai sumber informasi. Dalam 

menentukan informan penelitian pertimbangan yang digunakan antara 

lain:
33

 

a. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini 

maka jumlah informan penelitian sangat tergantung pada hasil yang 

dikehendaki. Yang dijadikan informan penelitian adalah orang-orang 

yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti; 

                                                 

33
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 

10 
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b. Jumlah informan penelitian sangat bergantung pada pencapaian tujuan 

penelitian; 

c. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi 

informan penelitian, tidak terpengaruh jabatan seseorang. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

bahan-bahan berupa data yang bersumber dari buku, majalah, literatur 

serta peraturan perundang-undangan melalui bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. 

Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis yaitu penelaahan data yang 

dilakukan lebih rinci dan mendalam yang difokuskan pada domain-domain 

tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan 

fenomena-fenomena yang terjadi pada sasaran penelitian Kemudian analisis 

dilanjutkan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara 

sistematis, logis dan dianalisis serta disajikan dalam bentuk uraian dan konsep 

dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang 

berkaitan dengan pertanggunjawaban pejabat pemerintahan dalam penggunaan 

diskresi yang berpotensi membebani keuangan negara. 
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Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori 

yang digunakan dalam penelitian.
34
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Menunjang 

Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Sebagaimana diketahui bahwa birokrasi adalah merupakan jenis 

organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam 

skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara 

sistematis. Birokrasi dapat dikatakan sebagai “mesin kerja pemerintah.” Posisi 

birokrasi yang sangat penting tersebut menjadikan birokrasi disorot dalam 

kinerjanya dan dituntut profesional dalam mewujudkan keberhasilan bagi 

proses penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu maka berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 serta peraturan pelaksana 

lainnya, pemerintah berusaha menjawab permasalahan pemerintahan belum 

bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah; pemerintahan belum efektif 

dan efisien; pelayanan publik masih buruk dengan mewujudkan pemerintahan 

yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan 

efisien; pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Hal tersebut ditegaskan 

dalam sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019, bahwa: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien 
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3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

Arah pelaksanaan reformasi birokrasi diwujudkan dalam beberapa arah 

kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015-2019, sebagai berikut: 

1.  NAWACITA 

Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji 

yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu: 

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. 

h. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
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Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi 

tertulis dalam NAWACITA nomor 2. 

Dalam penjelasannya disebutkan:  

“Kami memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan 

publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi 

demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga 

perwakilan. Diikuti dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan 

kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 

12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda 

reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi 

kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan 

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja 

pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publikmelalui citizen 

charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi pubik 

dalam proses pengambilan kebijakan publik denganmeningkatkan peran 

aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan 

Badan Publik yang Baik.”  

Selanjutnya, upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada butir 12 
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agenda yang diberikan perhatian khusus dalam Visi – Misi pemerintah 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai berikut:  

“Kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan 

pelayanan publikDalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan 

publik, kami akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama: 

a.  Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih 

kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini 

penting untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian 

terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di 

Indonesia. 

b.  Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi 

kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah 

pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan 

Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah. 

c.  Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara 

sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya. 

d.  Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil 

negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari 

Presiden untuk secara tegas menegakan aturan yang terkait dengan 

korupsi. 

e.  Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan 

publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: 

meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan 
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supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang 

partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan 

Publik.” 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -

2019 

a.  Agenda Pembangunan Nasional 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

RPJMN 2015 –2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan 

nasional sebagai berikut: 

1)  Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan 

kepercayaan publik 

2)  Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik 

dan pembangunan 

3)  Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan  

4)  Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi 

Nasional (RBN)  

5)  Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan 

kebijakan publik  

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di 

antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang 

bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3: Membangun transparansi dan 

akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan agenda nomor 4: 

Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi 
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nasional. 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: Membangun 

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi: 

1)  Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui 

strategi: 

a)  penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;  

b)  penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan 

nasional; dan 

c)  pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (SAKIP).  

2)  Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses 

pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:  

a)  penguatan kebijakan e-government yang mengatur 

kelembagaan e-government,  

b)  penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang 

terintegrasi;  

c)  penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik 

serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan  

d)  penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.  

3)  Penerapan open government, melalui strategi:  

a)  pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID)  
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b)  peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan 

informasi publik; 

c)  publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan 

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

d)  penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan 

mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;  

e)  pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan 

interaktif yang dapat diakses publik;  

f) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.  

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: 

Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi 

Nasional (RBN), meliputi: 

1)  Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi: 

a)  penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;  

b)  penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah; 

c)  penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di 

daerah.  

2)  Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, 

melalui strategi:  

a)  penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN; 

b)  penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;  

c)  perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

instansi pemerintah daerah; dan 
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d)  penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional.  

3)  Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui 

strategi:  

a)  penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan 

sangat selektif; 

b)  penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang 

transparan, kompetitif, dan berbasis TIK; 

c)  penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;  

d)  penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan 

berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya 

pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);  

e)  penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan  

f)  penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.  

4)  Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:  

a)  memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;  

b)  mendorong inovasi pelayanan publik;  

c)  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 

dan  

d)  penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan 

publik.  
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b.  Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019 

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur 

negara,sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, yang dijadikan arah kebijakan 

pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi
35

 

No Isu strategis Agenda prioritas 2015-2019 
Instansi 

pembina/pelaksana 

a. REFORMASI  

BIROKRASI  

NASIONAL 

(a) Penguatan payung hukum RBN 

(b) Peningkatan kapasitas 

implementasi 

(c) Penyempurnaan pelaksanaan dan 

peningkatan kualitasnya 

(d) Akselerasi pelaksanaan RB di 

daerah 

(e) Quick Wins RB (a.l. Pilot Project 

pada Quick Wins JKW_JK) 

• Kemen PAN 

dan RB 

• Kemendagri 

• K/L/Pemda 

b. AKUNTABILITAS  

KINERJA 

(a) Penyempurnaan SAKIP 

(b) Implementasi SAKIP sebagai Pilar 

Manajemen Kinerja 

(c) Pelaksanaan MoU antara Kemen 

PPN dengan Kemen PAN dan RB 

(d) Pelaporan kinerja instansi 

pemerintah secara terbuka 

• Kemen PAN 

dan RB 

• BPKP 

• Bappenas 

• Kemenkeu 

• Kemenkominfo 

• K/L /Pemda 

c. PENGAWASAN  (a) Penyelesaian RUU Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 

(b) Sinergi pengawasan internal 

dengan eksternal 

(c) Pengembangan sistem pengaduan 

nasional yang terintegrasi 

(d) Peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan SDM APIP 

• Kemen PAN 

dan RB 

• BPKP 

• Kemendagri 

• K/L /Pemda 

d. KELEMBAGAAN  

BIROKRASI 

(a) Audit/ Review Organisasi 

K/L/Pemda 

(b) Desain kelembagaan birokrasi  

(c) Penataan Kelembagaan untuk 

mendukung Prioritas Presiden  

• Kemen PAN 

dan RB 

• LAN 

• K/L  

                                                 

35
 Sumber: Bappenas, 2018 
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No Isu strategis Agenda prioritas 2015-2019 
Instansi 

pembina/pelaksana 

e. KETATALAKSANAAN (a) Implementasi UU Administrasi 

Pemerintah 

(b) Pengembangan e-Government 

secara terintegrasi  

(c) Proses bisnis birokrasi yang 

sederhana, cepat, dan terintegrasi 

(review dan penyempurnaan) 

(d) Peningkatan kualitas e-

procurement 

(e) Manajemen kearsipan birokrasi 

berbasis TIK 

•  Kemen PAN 

dan RB 

•  Kemenkominfo 

•  LKPP 

•  ANRI 

•  K/L/Pemda 

f. SDM APARATUR (a) Penyelesaian peraturan 

pelaksanaan UU ASN  

(b) Akselerasi implementasi UU ASN 

secara konsisten 

(c) Penetapan formasi CPNS/CASN 

secara ketat 

(d) Sistem rekrutmen berbasis 

kompetensi 

(e) Penyempurnaan sistem diklat 

untuk mendukung kinerja 

(f) Sistem promosi terbuka dan 

penempatan dalam jabatan 

berbasis kompetensi 

(g) Sistem remunerasi berbasis kinerja  

(h) Penguatan reward and punishment 

secara fair 

(i) Penguatan budaya integritas, 

budaya kinerja, dan budaya 

melayani 

(j) Penyempurnaan sistem jaminan 

sosial (kesehatan, pensiun, dll) 

(k)  Penguatan kapasitas kelembagaan 

Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) 

(l)  Penguatan sistem informasi 

kepegawaian nasional. 

• Kemen PAN 

dan RB 

• BKN 

• LAN 

• Kemendagri 

• K/L/Pemda 

g. PELAYANAN PUBLIK  (a) Peningkatan kualitas implementasi 

UU 25/2009 tentang Pelayanan 

Publik 

(b) Modernisasi sistem dan 

manajemen Pelayanan Publik 

(SDM, ICT, Standar Pelayanan) 

(c) Monitoring dan supervisi kinerja 

pelayanan publik 

(d) Membuka ruang partisipasi publik 

melalui Citizen Charter 

(e) Penguatan integritas dalam 

pelayanan publik 

 

RB 
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c.  Pengarusutamaan 2015-2019 

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 

2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan 

pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output 

pada kebijakan pembangunanPengarusutamaan diarahkan untuk 

memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat 

sipil, melalui: 

1)  Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; 

2)  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; 

3)  Perluasan agenda Reformasi Birokrasi; 

4)  Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi 

sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. 

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi 

diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung 

pencapaian tigasasaran reformasi birokrasi.  

Area-area perubahan tersebut adalah: 

a.  Mental Aparatur 

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku 

negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku 

ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah 

menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, 
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tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. 

Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada 

perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur 

diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang 

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, 

efektif,dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

b. Pengawasan 

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah 

satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan 

sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau 

perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, 

sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan 

perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau 

penguatan sistem pengawasan.  

c. Akuntabilitas 

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik 

seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang 

belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) 

bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem 

akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan 
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mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala 

sumber-sumber yang dipergunakannya.  

d.  Kelembagaan 

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara 

efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak 

hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan 

pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan 

budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem 

kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan 

proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. 

Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat 

mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam 

upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. 

e. Tatalaksana 

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi 

pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan 

pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara 

cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak 

terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong 

terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada 

birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat 

diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan 
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pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental 

aparatur. 

f.  SDM Aparatur  

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap 

instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan 

sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM 

diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak 

diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, 

pengadaan,hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM 

yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan 

dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh 

sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang 

profesional. 

g.  Peraturan Perundang-undangan 

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya 

perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang 

tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja 

dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. 

Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk 

kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu 

dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-

undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 
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h.  Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi 

sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum 

sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang 

lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan 

terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas 

pelayanan.Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem 

manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan 

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas 

pelayanan.Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan 

pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan 

hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada 

aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang 

melingkup aparatur.Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran 

reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar  6 

Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

 

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental 

aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-

langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan 

kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.  

Hasil yang diharapkan dari perubahan pada area-area dimaksud di atas 

dituangkan dalam Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 

Area Perubahan dan Hasil Yang diharapkan 

Area Perubahan  Hasil yang diharapkan 
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Area Perubahan  Hasil yang diharapkan 

1.  Mental Aparatu • Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai 

dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan 

budaya kinerja dan budaya pelayanan 

• Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap 

instansi pemerintah 

• Meningkatnya integritas aparatur 

• Meningkatnya profesionalisme aparatur 

• Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat 

•  Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2.  Pengawasan  

 

• Meningkatnya kapasitas APIP 

• Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis  

• Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN  

• Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

• Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

• Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh 

opini WTP – BPK 

3.  Akuntabilitas  

 

• Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

• Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

• Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional  

• Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4.  Kelembagaan  

 

• Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

• Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian/lembaga non struktural; 

• Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga 

dengan Pemerintah daerah; 

• Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota; 

• Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi 

pemerintah pusat dan daerah; 

• Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada 

masing-masing bidang pembangunan; 

• Meningkatnya kinerja aparatur 

5.  Tatalaksana • Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja 

yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, 

transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; 

• Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah; 

• Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; 

• Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa 

secara elektronik; 

• Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; 

• Meningkatnya kualitas pelayanan. 
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Area Perubahan  Hasil yang diharapkan 

6.  Sumber daya manusia 

aparatur sipil negara 

• Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN 

untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan 

kompetitif. 

• Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; 

• Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan 

manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan 

meningkatkan kompetensi SDM aparatur; 

• Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool 

(kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di 

lingkungannya; 

• Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan 

sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di 

lingkungannya; 

• Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

• Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam 

Manajamen SDM aparatur; 

• • Meningkatnya profesionalisme aparatur 

7.  Peraturan Perundang-

undangn  kebijakan; 

pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong 

iklim kondusif bagi publik.  

8.  Pelayanan publik • Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan publik; 

• Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan 

dan harapan masyarakat; 

• Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden selaku pemegang kekuasaan 

pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, 

pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) 

huruf a dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya 

kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan RB), berkaitan dengan 

kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Pendelegasian 
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sebagian kekuasaan Presiden juga diberikan kepada Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen 

ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria manajemen ASN (Pasal 25 ayat (2) huruf d). Selain kedua 

lembaga tersebut, maka Presiden juga mendelegasikan sebagian 

kewenangannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dan Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c. 

Menpan RB sebagaimana diatur dalam Pasal26 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 berwenang menetapkan kebijakan di bidang 

pendayagunaan pegawai ASN yang meliputi: 

a. Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; 

b. Kebijakan umum pembinaan profesi ASN; 

c. Kebijakan umum manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar 

kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara 

nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun 

PNS; 

d. Pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah,dan antarinstansi; 

e. Pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang 

Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan sistem 

merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN; dan 

f. Penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang 

manajemen ASN. 
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Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang 

fungsi BKN yang meliputi: 

a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN; 

b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis 

formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan 

pangkat, pensiun; dan 

c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutkhirkan oleh 

instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pengembangan Sistem Informasi ASN. 

Selanjutnya menurut Pasal 48 BKN bertugas: 

a. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN; 

b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi 

pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah; 

c. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; 

d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN 

berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang 

komprehensif; 

e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan 

manajemen ASN 

f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan 

g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur 

manajemen kepegawaian ASN. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014, maka menurut Pasal 49, BKN berwenang mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen 

ASN. 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)  dan 

sumberdaya manusia aparatur, sehingga dapat menciptakan pemerintahan 

yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta memiliki pelayanan 

publik yang berkualitas.  

Menurut Adi Junjunan, strategi yang digunakan KemenPan dan RB 

dalam meningkatkan akuntabilitas pegawai adalah perlu dilakukan pembinaan 

integritas dan disiplin, terutama bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) untuk pengisian LHKPN. Di sisi lain perlu dilakukan tindak 

lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korp dan Kode Etik PNS sebagai pedoman utama dalam mewujudkan 

akuntabilitas pegawai pada masing-masing instansi. Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 juga menjadi acuan disiplin PNS, demikian pula 

akuntabilitas organisasi (berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah) maupun akuntabilitas individu harus mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 
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Tahun 2017. Dalam hal peningkatan pelayanan publik, harus berpedoman 

pada Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
36

 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat, maka instansi pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Pelayanan Publik 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Adapun ruang 

lingkup pelayanan publik menurut Pasal 5 ayat (1) adalah meliputi pelayanan 

barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang 

Undang tentang Pelayanan Publik maka dikeluarkan PerMenPan dan RB 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan PerMenPan dan RB 

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

B. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan 

Profesionalitas SDM Aparatur 

Kebijakan reformasi birokrasi pemerintah bertujuan untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui 

peningkatan profesionalitas SDM Aparatur. Oleh karena itu maka dilakukan 
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upaya-upaya oleh pemerintah dalam mewujudkan profesionalitas tersebut agar 

ASN memiliki integritas, kualifikasi, kompetensi, berkinerja baik dan disiplin 

dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk itu diperlukan adanya 

pengukuran indeks profesionalitas ASN. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas 

ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis 

indikator profesional ASN adalah individu pegawai akan semakin profesional 

apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, 

penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-

data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN 

berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti: Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, 

daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data 

hukuman pegawai. 

Untuk mengukur profesionalitas pegawai ASN, maka dikeluarkan 

PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 1 angka 4, Profesi 

merupakan pekerjaan atau jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut 

keahlian tertentu serta memiliki etika khusus pada jabatan tertentu. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa profesionalitas adalah 

kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan 

dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik 
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yang menggambarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 angka 

6).  

Pasal 2 PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018, menyatakan 

maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini yaitu: 

(1)  Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan Intansi Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN.  

(2)  Peraturan Menteri ini bertujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 

dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar.  

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa Intansi Pemerintah Pusat dan 

Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara 

berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.   

Pasal 4 PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 mengatur tentang 

indikator Indeks Profesionalitas ASN yang diukur dengan menggunakan 4 

(empat) dimensi, meliputi :  

a. Kualifikasi;  

b. Kompetensi;  

c. Kinerja; dan  

d. Disiplin. 

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir 

yang telah dicapai, meliputi (Pasal 5) :  

a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);  
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b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);  

c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);  

d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);  

e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; 

dan  

f. Pendidikan di bawah SLTA. 

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi 

yang telah dilaksanakan yang meliputi (Pasal 6):  

a. Diklat Kepemimpinan;  

b. Diklat Fungsional;  

c. Diklat Teknis; dan  

d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. 

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang 

meliputi (Pasal 7) :  

a.  Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan  

b.  Perilaku kerja.  

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin 

yang pernah dialami yang meliputi (Pasal 8) :  

a.  Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan  

b.  Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).  

Tahapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (Pasal 9) 

:  

1.  Persiapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;  
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2.  Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;  

3.  Pengolahan data Indeks Profesionalitas ASN; dan  

4.  Penyusunan laporan Indeks Profesionalitas ASN. 

Menurut Pasal 10, Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:  

a.  Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);  

b.  Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS);  

c.  Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan  

d.  Data Hukuman Disiplin Pegawai.  

Selanjutnya Pasal 11 menegaskan bahwa untuk menjamin efektivitas 

dan efisiensi pengukuran, Badan Kepegawaian Negara membangun aplikasi 

pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.  

Pasal 12 PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 mengatur tentang 

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:  

a.  Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);  

b.  Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);  

c.  Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan  

d.  Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).  

Pasal 13 menguraikan lebih lanjut bahwaberdasarkan bobot penilaian 

dimensi Indeks Profesonalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

dilakukan perhitungan dengan rumus matematis tertentu.  
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Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pengkategorian tingkat 

Profesionalitas ASN sebagai berikut (Pasal 14) :  

a.  Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;  

b.  Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;  

c.  Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;  

d.  Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan  

e.  Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.  

Pasal 15 PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 mengatur tentang 

pelaporan hasil pengukuran sebagai berikut: 

(1)  Hasil  pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari masing-masing 

Instansi  dilaporkan kepada  Kepala Badan Kepegawaian Negara secara 

manual dan elektronik.  

(2)  Laporan  hasil  pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Negara dilaporkan kepada Menteri  secara manual dan elektronik. 

Kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur yang dilakukan 

KemenPan dan RB adalah melalui: 
37

 

1. Kebijakan tentang seleksi penerimaan Calon PNS secara terbuka 

dengan manajemen talenta untuk menguatkan sistem merit; 

2. Penerimaan Calon PNS berbasis online melalui tes CAT; 
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3. Menyusun aturan-aturan tentang standar kompetensi (Peraturan 

MenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan ASN); 

4. Menyiapkan peraturan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 

5. Peningkatan kesejahteraan pegawai (benefit: gaji, tunjangan, 

kesejahteraan hari tua, dan lain-lain). 

C.  Kualifikasi ASN 

Menurut PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Pasal 5 mengatur bahwa kualifikasi 

diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, 

meliputi: 

a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); 

b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); 

c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat); 

d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); 

e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / SLTA sederajat; dan 

f. Pendidikan di bawah SLTA. 

Untuk mengetahui kualifikasi PNS secara keseluruhan maka dapat 

dilihat pada gambar 7 di bawah ini: 
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Gambar  7 

Profil PNS 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat komposisi PNS berdasarkan tingkat 

pendidikan dimana jumlah terbesar PNS (2.101.436) berpendidikan S-1/D-IV, 

diikuti 1.077.125 berpendidikan SMA, 400.851 berpendidikan D-III, 333.311 

berpendidikan D-II, 284.504 berpendidikan S-2, 73.673 berpendidikan SMP, 

44.994 berpendidikan D-I, 43.945 berpendidikan SD, dan 14.502 

berpendidikan S-3. Dari komposisi PNS berdasarkan jenis jabatan, maka 

Jabatan Pelaksana sebesar 37,93%, Jabatan Fungsional sebesar 52,23%, dan 

Jabatan Struktural sebesar 9,83%. 

Permasalahan pengelolaan PNS dapat dilihat dari: 

1. Mismatch, apabila dilihat dari kualifikasi dan kompetensi Jabatan; 

2. Masih besarnya tenaga klerikal, apabila dilihat dari indikator proporsi 

pendidikan SMA ke bawah dan jumlah Pelaksana; 
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3. Banyak jabatan belum distandardisasi, apabila dilihat dari uraian tugas, 

standar beban kerja, standar kompetensi dan kualifikasi. 

C.  Kompetensi ASN 

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup 

lengkap mengenai pendidikan, pengalaman dan pelatihan dari tiap-tiap 

individu pegawai. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan 

potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data 

proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin 

profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. 
38

 

Menurut PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Standar 

Kompetensi ASN menurut Pasal 1 angka 1 adalah deskripsi pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan 

tugas jabatan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam 

menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit, setiap instansi 

pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Menurut Pasal 3, 

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. Identitas Jabatan; 

b. Kompetensi jabatan; 

c. Persyaratan jabatan. 
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Ketentuan Pasal 4 ayat (1) PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 

menyatakan bahwa Identitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a paling sedikit terdiri atas: 

a. Nama jabatan; 

b. Uraian/ihtisar jabatan; dan 

c. Kode jabatan. 

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa kompetensi jabatan 

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: 

a. Kompetensi teknis; 

b. Kompetensi manajerial; dan  

c. Kompetensi sosio kultural. 

Persyaratan jabatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit 

terdiri atas: 

a. Pangkat; 

b. Kualifikasi pendidikan; 

c. Jenis pelatihan; 

d. ukuran kinerja jabatan; dan 

e. pengalaman kerja. 

Pasal 5 PerMenPan dan Rb Nomor 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa 

Standar Kompetensi ASN terdiri atas: 

a. Standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi; 

b. Standar kompetensi jabatan administrasi; dan 

c. Standar kompetensi jabatan fungsional. 
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Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan paparan tentang 

kompetensi pegawai ASN pada gambar-gambar di bawah ini 

Gambar  8 

GAP Kompetensi JPT Pratama 

 

Pada Gap Kompetensi JPT Pratama dapat dilihat dari adanya 5 (lima) 

kompetensi terendah yaitu: 

1. Innovation; 

2. Planning Organizing; 

3. Driving for Result; 

4. Team Leadership; 

5. Conflict Management. 

Di sisi lain terdapat 4 (empat) kompetensi tertinggi yaitu: 

1. Integrity; 

2. Stakeholder Focus; 

3. Managing Diversity; 
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4. Wawasan Kebangsaan. 

Gambar  9 

GAP Kompetensi Administrator 

 

Pada Gap Kompetensi Administrator, terdapat 6 (enam) kompetensi 

terendah yaitu: 

1. Visioning; 

2. Innovation; 

3. Planning Organizing; 

4. Driving for Result; 

5. Team Leadership; 

6. Conflict Management. 

Di sisi lain terdapat 3 (tiga) kompetensi di atas standar, yaitu: 

1. Integrity; 

2. Stakeholder Focus; 
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3. Managing Diversity. 

Gambar  10 

Hasil Pemetaan Talenta Kepemimpinan/JPT 

 

Gambar tersebut di atas menjelaskan rata-rata skor kompetensi untuk 

Administrator dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk mengetahui 

talenta kepemimpinan dari Pejabat Administrator maupun Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama. 
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Gambar  11 

Pengembangan Kompetensi 

 

 

Gambar  12 

Kurva Pengembangan Kompetensi Aparatur 
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Gambar  13 

Tiga Jenis Kompetensi yang Perlu Dikuasai oleh ASN 
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Gambar  14 

Model Pengembangan Kompetensi Manajerial Berbasis Profil 

Pegawai 

 

 

Menurut Pasal 16 PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2017, Standar 

Kompetensi ASN menjadi acuan paling sedikit untuk: 

a. Perencanaan aparatur sipil negara; 

b. Pengadaan aparatur sipil negara; 

c. Pengembangan karier aparatur sipil negara; 

d. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; 

e. Penempatan aparatur sipil negara; 

f. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara; 

g. Uji kompetensi aparatur sipil negara; 

h. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dan 

i. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara. 
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D. Kinerja ASN 

Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai 

SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP 

telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih 

memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi 

untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan 

pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara 

internal maupun eksternal. 
39

 

Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka perlu 

dilakukan penilaian prestasi kerja. Oleh karena itu maka dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 angka 1, penilaian prestasi kerja PNS adalah 

suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi kerja adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja (Pasal 1 angka 3). Sedangkan 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja 

dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS (Pasal 1 angka 4). Target 

adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas 

jabatan (Pasal 1 angka 5). Selanjutnya Perilaku Kerja adalah setiap tingkah 

laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan 
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sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Pasal 1 angka 6). 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, menyatakan 

bahwa penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas 

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 

karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pasal 3 selanjutnya 

menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan 

prinsip: 

a. Objektif; 

b. Terukur; 

c. Akuntabel; 

d. Partisipatif; dan 

e. Transparan. 

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, 

penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 

a. SKP; dan  

b. Perilaku kerja. 

Menurut Pasal 7 ayat (2), penilaian SKP meliputi aspek: 

a. Kuantitas; 

b. Kualitas; 

c. Waktu; dan 

d. Biaya. 
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Sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1), penilaian perilaku kerja meliputi 

aspek: 

a. Orientasi pelayanan; 

b. Integritas; 

c. Komitmen; 

d. Disiplin; 

e. Kerjasama; dan 

f. Kepemimpinan. 

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa penilaian kepemimpinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNS yang 

menduduki jabatan struktural. 

Menurut Pasal 15 ayat (1), Penilaian prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian 

SKP dengan penilaian perilaku kerja. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan 

bahwa bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 

40% (empat puluh persen). 

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menyatakan 

bahwa nilai prestasi kerja PNSdinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai 

berikut: 

a. 91-ke atas: sangat baik 

b. 76-90: baik 

c. 61-75: cukup 

d. 51-60: kurang 
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e. 50 ke bawah: buruk 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pegawai yang sudah menjalankan 

kinerjanya dengan baik berhak atas kompensasi dari kinerjanya tersebut 

sebagai bentuk penghargaan dan merupakan hak yang harus diberikan oleh 

pemerintah kepada pegawai tersebut. Kompensasi bisa berupa gaji, tunjangan, 

dan fasilitas yang diterima pegawai untuk menjamin kesejahteraan pegawai 

yang bersangkutan. Dengan demikian kompensasi merupakan reward dari 

kinerja. 

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji 

yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa gaji dibayarkan sesuai dengan beban 

kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 

Tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara adalah dengan dikeluarkannya PerMenPan dan 

RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen 

Aparatur Sipil Negara. 

E. Disiplin ASN 

Data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat 

kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, 

dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat 



 

87 

pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan 

profesional kegiatanyang dilakukan adalah menegakkan integritas. 
40

 

Ketentuan yang mengatur tentang disiplin PNS adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan 

bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. Pasal 7 mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman 

disiplin sebagai berikut: 

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

a. hukuman disiplin ringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan 

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari: 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 
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c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c. pembebasan dari jabatan; 

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS; dan 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang penjatuhan hukuman 

disiplin pegawai, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Menurut Pasal 2 

ayat (2) BAPEK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 3, BAPEK bertugas: 

a.  memberikan pertimbangan kepada Presiden atasusul penjatuhan hukuman 

disiplin berupapemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih 

rendah, pembebasan dari jabatan,pemberhentian dengan hormat tidak 

ataspermintaan sendiri, dan pemberhentian tidakdengan hormat sebagai 

PNS, bagi PNS yangmenduduki jabatan struktural eselon I dan pejabatlain 

yang pengangkatan dan pemberhentiannya olehPresiden; 

b.  memeriksa dan mengambil keputusan atas bandingadministratif dari PNS 

yang dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
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tidakatas permintaan sendiri atau pemberhentian tidakdengan hormat 

sebagai PNS oleh pejabat pembinakepegawaian dan/atau gubernur selaku 

wakilpemerintah. 

Selanjutnya menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2011, susunan keanggotaan BAPEK diatur sebagai berikut: 

(1)  BAPEK terdiri atas: 

a.  Seorang Ketua merangkap Anggota; 

b.  Seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan 

c.  5 (lima) orang Anggota. 

(2)  Susunan keanggotaan BAPEK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

a.  Menteri selaku Ketua merangkap Anggota; 

b.  Kepala Badan Kepegawaian Negara selakuSekretaris merangkap 

Anggota; 

c.  Sekretaris Kabinet selaku Anggota; 

d.  Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota; 

e.  Jaksa Agung Muda yang membidangi urusankeperdataan dan tata 

usaha negara, KejaksaanAgung selaku Anggota; 

f.  Direktur Jenderal yang membidangi urusanperaturan perundang-

undangan, Kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang hukum dan hak asasi manusia selakuAnggota; dan 

g.  Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia 

selaku Anggota. 
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Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku sekretariat BAPEK akan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAPEK terhadap pelanggaran disiplin 

PNS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS.
41

Terhadap PNS yang 

melakukan pelanggaran disiplin akan diproses berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan dalam hal PNS 

melakukan tindak pidana korupsi maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat 

memberi sanksi dengan memberhentikan karena telah melakukan pelanggaran 

disiplin berat. 
42

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk membangun pegawai 

yang profesional dan bersih perlu dilakukan upaya menegakkan integritas. Harus 

ada budaya integritas (zona integritas sebagai kata kunci). Oleh karena itu telah 

dikeluarkan PerMenPan dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. Di sisi lain perlu adanya pembinaan dari organisasi profesi, seperti 

KORPRI, serta adanya leadership melalui seleksi terbuka agar diperoleh 

pimpinan yang berkualitas, berintegritas dan kapabel. Dengan demikian harapan 

untuk mendapatkan SDM Aparatur yang profesional berdasarkan indikator 

kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dapat terwujud agar terjadi 

transformasi birokrasi dalam sistem organisasi dan kepegawaian, sehingga 

                                                 

41
 Yudhantoro Bayu Wiratmoko, Wawancara, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan 

Masyarakat BKN, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. 
42

 Adi Junjunan, wawancara, Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran KemenPan dan 

RB, Rabu 31 Oktober 2018 . 
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mampu mendukung dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).  

Gambar  15 

Transformasi Sistem Organisasi dan Kepegawaian 

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)  dan 

sumberdaya manusia (SDM) aparatur, sehingga dapat menciptakan 

pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta memiliki 

pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu maka dalam mewujudkan hal 

tersebut terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 

11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; 

12. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS; 

13. Dan lain-lain. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Menunjang Pelayanan 

Publik. 

SDM Aparatur menjadi harapan dan kerinduan masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang baik, yang berorientasi  kepada tanggung 

jawab (accountability) yang harus diberikan kepada masyarakat yang 

dilayani. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari 

reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan 

yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. 

Reformasi birokrasidilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance), secara strategis berarti 

membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Oleh karena itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang RPJMN 2015-2019, untuk meningkatkan kualitas reformasi 

birokrasi nasional dirumuskan arah kebijakan dan strategi peningkatan 

pelayanan publik yang meliputi: 
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a. Memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik secara konsisten; 

b. Mendorong inovasi pelayanan publik; 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 

d. Penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka KeMenPan dan RB 

mengeluarkan PerMenPan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik, dan PerMenPan dan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Forum Publik di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Dalam praktek di lapangan, pemerintah telah banyak melakukan 

upaya –upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 

peningkatan budaya integritas (melalui Pakta Integritas) dan disiplin 

pegawai, kewajiban menerapkan Kode Etik Pegawai, peningkatan inovasi 

pelayanan publik berbasis TIK, dan peningkatan akuntabilitas dan kinerja 

pegawai. Oleh karena itu area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik adalah: 

a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

pelayanan publik; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat; 

c. Meningkatnya profesionalisme aparatur. 
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2. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan 

Profesionalisme SDM Aparatur. 

Problem profesionalisme SDM Aparatur dapat dilihat dari 

kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan 

banyaknya pelanggaran disiplin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

dilakukan cara-cara peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui 

pendekatan sistem merit dimana profesional mengandung persyaratan 

kompetensi (Pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, 

pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external 

equity), dan disiplin. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

2015-2019, maka Arah dan Kebijakan Strategi penerapan manajemen 

ASN dilakukan melalui: 

a. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat 

selektif; 

b. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, 

kompetitif dan berbasis TIK; 

c. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; 

d. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis 

kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi 

Aparatur Sipil Negara; 

e. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan 

f. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. 
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Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahu 2018 tentang Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang diukur dengan menggunakan 

4 (empat) dimensi, meliputi: 

a. Kualifikasi; 

b. Kompetensi; 

c. Kinerja; dan 

d. Disiplin. 

Dengan demikian maka kebijakan reformasi birokrasi diharapkan 

dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme 

SDM Aparatur, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

B. Saran 

Untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional perlu dilakukan 

upaya-upaya yang terus menerus agar dapat mengubah mindset birokrat yang 

selama ini berkembang sebagai akibat dari pengaruh sikap budaya feodalistik, 

tertutup, sentralistik, serta adanya arogansi kekuasaan, bahwa birokrat adalah 

penguasa, lambat, korup, tidak akuntabel, dan lain-lain dalam konotasi negatif 

dapt diubah dengan menyusun berbagai aturan tentang standar kompetensi, 

pembinaan integritas dan disiplin, peningkatan kesejahteraan, dan yang 
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terpenting adalah teladan (contoh) dari pimpinan karena itu perlu selalu 

dilakukan cara-cara peningkatan leadership. 
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