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Sambutan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 

P
erjalanan bangsa perlu pengawalan. 

Kapal bangsa perlu dipastikan terus 

berjalan mengarungi samudra luas 

kehidupan. lnilah yang kini sedang saya 

upayakan. Turut serta dalam proses pem

bangunan bangsa dan Negara. 

Sebagai Menteri yang membidangi 

pendayagunaan aparatur negara dan 

reformasi birokrasi, saya ingin terus berbuat membenahi 

apa yang kurang, dan mengoptimalkan apa yang telah ada. 

Kekurangan-kekurangan terus saya upayakan beserta jajaran 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dengan beberapa terobosan. Misalnya, pembatasan 

rapat di luar kantor; penerimaan CPNS dengan system CAT 

yang bersih dan transparan; dan memastikan reformasi birokrasi 

berjalan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi, 

Kabupaten, Kota . 

Berbagai terobosan itu tentu telah menimbulkan pro dan 

kontra . Memang sudah diperkirakan akan terjadi gejolak atas 

sebuah perubahan. Namun, dengan keyakinan dan niat yang 

baik berkhidmat untuk kebangsaan dan kemanusiaan, saya 

terus di depan mengawal kebijakan itu. 
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Saya berharap kehadiran buku ini bukan sekadar memotret 

kerja yang telah dilakukan Kemenpan dan RB dalam setahun 

terakhir. Bukan pula untuk sekadar menonjolkan keberhasilan 

(baca: untuk pamer). Semua ini dilakukan sebagai bagian 

tanggung jawab moral sebagai orang yang mendapat amanat 

memimpin sebuah kementerian seksi di pemerintahan. 

Saya juga berharap buku ini menjadi semacam pijakan 

bagi seluruh aparatur sipil Negara umumnya dan pegawai di 

Kemenpan dan RB khususnya. Pijakan untuk berbuat lebih 

baik di masa yang akan datang. Keberhasilan yang telah 

kita peroleh saat ini, adalah kerja bersama. Sehingga semua 

pihak berkewajiban untuk terus bertindak mengurai persoalan 

Republik dengan cara masing-masing. 

Sebagai pijakan, buku ini akan terus memacu saya mela

kukan terobosan-terobosan baru di tahun depan. Semuanya 

bermuara pada upaya mewujudkan birokrasi efektif, efisien, 

dan berkelas dunia. Sebuah impian yang sedang kita usahakan 

dan wujudkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua. 

Jakarta, November 2015 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, 

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, S.E, M.E. 
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Pengantar Editor 

S etahun sudah Profesor Yuddy Chrisnandi mengoman

dani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Ia sebelumnya tak 

masuk dalam bursa Menteri PAN RB. Namanya, seringkali 

dilekatkan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta 

Menteri Sekretaris Negara. Namun, takdir telah membawa 

putra Pariangan ini menuju Sudirman 69. 

Yuddy seakan membawa darah segar bagi Kementerian 

PAN RB. selama ini ia banyak membuat terobosan. Tak 

jarang terobosan itu menuai pro dan kontra. Salah satu kebi

jakan Yuddy yang menyedot perhatian masyarakat adalah 

pembatasan rapat di hotel. Atas dasar penghematan anggaran 

dan pemanfaatan aset negara, pria kelahiran 29 Mei 1968 itu 

berani tidak populis. Lambat laun, langkah maju itu mendapat 

apresiasi dari masyarakat. 

Kebijakan Yuddy dalam mendorong revolusi mental dan 

mewujudkan Nawacita tak hanya itu. Banyak kebijakan dan 

langkah cepat Guru Besar Universitas Nasional ini dalam upaya 

mengurai persoalan bangsa, menarik untuk diikuti. 
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Untuk itulah, dalam proses penyebaran virus reformasi 

birokrasi, kami mengumpulkan beberapa materi terkait. Materi 

itu meliputi pernyataan-pernyataan politisi Partai Hanura ini 

serta kinerja yang telah dilakukan selama setahun terakhir ini. 

Kami selama hampir dua bulan terakhir menyisir materi-materi 

tersebut. Materi yang berserak di media massa dan kebijakan di 

kantor Menpan menjadi bahan utama buku ini. 

Tujuan kami adalah "gebrakan" Yuddy dapat menjadi 

referensi. Sekaligus mewartakan bahwa geliat reformasi 

birokrasi terus terpelihara di periode ini. Bahkan, era sekarang, 

reformasi birokrasi menjadi ujung tombak sekaligus panglima 

bagi kementerian lain. 

Buku ini merupakan ikhtiar/langkah awal untuk mem

bukukan sebagian gagasan-gagasan Menpan RB terkait 

reformasi birokrasi dan gerakan revolusi mental Aparatur Sipil 

Negara. Diharapkan ada penulisan lanjutan terkait gagasan

gagasan besar tersebut. 

Usaha dan upaya itu tentu membutuhkan dukungan 

banyak pihak. Diakui bahwa penulisan ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan keterbatasan. Waktu yang terbatas di 

tengah-tengah kesibukan dan penggalian informasi yang tidak 

bisa dilakukan secara mendalam. 

Data utama berasal dari kliping dan berita web yang ada. 

Termasuk ulasan dari beberapa media lain seperti majalah 

dan hasil survei beberapa lembaga. Namun dalam perjalanan 

penyelesaian buku ini, kami mendapatkan tambahan data 
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yang cukup lengkap dalam bentuk buku Satu Tahun Kabinet 
Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. Tambahan data tersebut sangat memudahkan kami 
hingga buku ini dapat diselesaikan. 

Awalnya buku ini dibuat sebagai catatan-catatan lepas yang 
berasal dari liputan media. Besar harapan kami agar hal-hal 

yang diulas dalam buku ini bisa digali lebih jauh dalam bentuk 
diskusi dan seminar. Selain itu barangkali akan ada lanjutan dari 
penerbitan buku ini yang lebih detail dan komprehensif. 

Sebagai sebuah buku dengan gaya popular maka sangat 

dimungkinkan pembaca akan memberikan analisis dan 
tanggapan beragam. Semoga buku ini dapat memenuhi 
harapan masyarakat luas terkait informasi seputar reformasi 

birokrasi termasuk Gerakan Revolusi Mental Aparatur Sipil 

Negara. 

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan kepada 

tim dalam merampungkan buku ini, yaitu: 

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Prof Dr Yuddy Chrisnandi 

2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A. 

3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 
Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA 
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4. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini, 
S.H., MPM 

5. Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur, Dr.lr. Setiawan Wangsaatmaja, 

Dipl. SE, M.Eng. 

6. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc. 

7. Para eselon II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi atas diskusinya selama ini. 

8. Tak lupa kepada para kontributor yang telah memberikan masukan 
yang bersifat konstruktif dalam rapat pembahasan akhir terkait 
penerbit buku ini. 

Kepada seluruh jajaran di Biro Hukum, Komunikasi, dan 
lnformasi Publik Kementerian PAN RB yang telah berkenan 
menfasilitasi penulisan buku ini baik dalam penyediaan data 
maupun kelengkapan yang lain, kami haturkan juga terima 

kasih. 

Semoga upaya ini memberikan pencerahan dan informasi 
kepada masyarakat luas bahwa PR membenahi birokrasi ini 
bukan hanya menjadi tugas Menteri Yuddy sendiri. Tugas 
itu menjadi tugas bersama baik Kementerian, Lembaga, dan 
Pemerintah Daerah serta dukungan masyarakat luas. Semoga 

saja. 

November 2015 
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MEMBANGUN 
BIROKRASI 

PEMERINTAHAN YANG 
BERKUALITAS 

"Pemerintahan yang transparan, 

akuntabel dan berkualitas merupakan 

ciri pemerintahan berkelas dunia," 

~ Yuddy Chrisnandi ~ 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi bertindak sebagai komandan upacara peringatan HUT 
KORPRI ke-43 di Lapangan Silang Monas, Jakarta dan ber tindak sebagai /nspektur Upacara 
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amanat Presiden, berikan pelayanan yang makin cepat, 
makin tepat, makin mudah, dan murah. Tinggalkan mentalitas birokrat priyayi. Jadilah birokrat 
yang melayani dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. 

BAB 1 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi memimpin rapat dengan pejabat eselon I Kementerian 
PANRB. . 

P 
erkembangan kehidupan masyarakat semakin 

canggih. Hal ini sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi seakan memaksa 

manusia untuk memiliki tambahan kebutuhan. Sayangnya 

kebutuhan seringkali membawa persoalan baru. Yaitu semakin 

terbatasnya ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. 

Pengelolaan sumber daya alam perlu seperangkat piranti. 

Piranti itu berupa birokrasi . Di sinilah Negara berperan 

dalam proses tata kelola yang menjamin seluruh hajat hidup 

masyarakat. 

Etziomi Amitai (1964), menyebut manusia hidup selalu 

membutuhkan organisasi atau birokrasi pemerintah. Begitu 
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manusia lahir dia membutuhkan catatan organisasi pemerintah 

tentang akte kelahiran. Masuk sekolah mendaftar organisasi 

pemerintah di bidang pendidikan, menikah, urusan pekerjaan, 

agama, meninggal dunia pun masih membutuhkan peran 

pemerintah. Betapa he bat dan menyeluruhnya urusan organisasi 

pemerintah itu mengintervensi seluruh sendi kehidupan 

masyarakat. 

Begitu pentingnya birokrasi bagi masyarakat, maka tidak 

salah jika dikatakan bahwa birokrasi adalah penentu dalam 

pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi juga 

sangat menentukan efisensi dan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Bahkan birokrasi sangat menunjang dalam proses 

efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Wajah Birokrasi 

Selama ini birokrasi pemerintah sering dianggap belum 

menunjukkan kinerja yang memadai.Masyarakat menilai bahwa 

kinerja birokrasi masih buruk. Birokrasi belum profesional dan 

masih sarat dengan penyalahgunaan kewenangan. Birokrasi 

pun belum menjadi pelayanan masyarakat. 

Fungsi birokrasi adalah untuk menyelesaikan masalah (a 

world of solution). Namun dalam praktiknya dianggap sebagai 

bagian dari masalah (parts of the problems). Hal ini kemudian 

yang menyebabkan masyarakat menjadi malas berurusan 

dengan birokrasi/pemerintahan. Padahal saat ini era reformasi 

telah berlangsung. lnilah saatnya birokrasi tampil sebagai 

BAB 1 I 
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pelayanan masyarakat.Perbaikan birokrasi yang dicanangkan 

oleh pemerintah pun semoga menjadi oase. 

Secara historis konotasi negatif terhadap birokrasi telah 

terjadi sejak zaman dahulu yang bercorak feodal. Menurut 

sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Suhartono, 

munculnya perilaku korupsi yang dilakukan birokrat lebih 

disebabkan masih kokohnya birokrasi feudal. Birokrasi warisan 

kolonial inilah yang melemahkan bangsa.Warisan feodal yang 

berupa pola pikir dan mentalitas yang lebih menguntungkan 

diri sendiri, keluarga dan golongan sudah merasuk pada jiwa 

pejabat dan penguasa.Bahkan unsur budaya kolonial yang 

mengedepankan status atau kedudukan tercermin pada 

perilaku dan tindakan dalam struktur sosial masyarakat. Gejala 

ini menjiwai dalam kepribadian penguasa, sehingga gaya hidup 

yang melingkupinya menempatkan materi sebagai piranti 

simbol dan kekuasaan. 

Begitu juga di masa kemerdekaan, sejak Orde Lama hingga 

Orde Reformasi, birokrasi kerap menjadi masalah. Hal tersebut 

dapat terlacak dari beberapa data sejarah. Pertama, di era Orde 

Lama, kekuatan birokrasi terkotak-kotak ke dalam pertarungan 

ideologi politik: nasionalisme, agama, dan komunisme 

(Nasakom). Birokrasi di pemerintahan harus ikut serta menganut 

ideologi politik tertentu. 

Kedua, di masa Orde Baru, wajah birokrasi terlihat kental 

dengan kekuatan politik Golongan Karya (Golkar). Kekuatan 

Golkar pun semakin kukuh saat mendapat dukungan dari 

tentara. ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) pun menjadi kunci 
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kekuatan pemerintahan Soeharto. Pada masa ini, birokrasi di 

pemerintahan mendapatkan tempat istemewa. 

Ketiga, di era reformasi, paradigma birokrasi di Indonesia 

mulai bergeser dari model yang sentralistik menuju desentralistik. 

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah 

menjadi salah satu bagian dari kebijakan otonomi daerah. Hal 

ini ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 

yang kemudian disempurkan dengan UU No 34 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir lahirnya UU No. 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Semua warga negara tentunya menginginkan adanya 

pelayanan publik yang memiliki kualitas baik.Hal ini bukanlah 

tuntutan yang berlebihan. Karena itu merupakan hak sebagai 

warga negara. Pertanyaan sudah cukup puaskah kita dengan 

pelayanan publik yang diberikan? 

Birokrasi pemerintah sebagai mesin resmi fungsi pelayanan, 

pada saat ini menjadi pusat perhatian semua kalangan. Oleh 

karena itu, menciptakan birokrasi yang berkualitas menjadi 

sebuah keniscayaan di tengah harapan yang membumbung. 

Saat ini semua seakan sepakat saat birokrasi baik, maka semua 

urusan yang berkaitan dengan masyarakat pasti akan berjalan 

dengan baik. 

Perangkat Reformasi Birokrasi 

Semangat kerja untuk menciptakan birokrasi yang 

profesional dan mencintai pekerjannya sebagai pelayanan publik 

BAB 1 
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terus digelorakan. Upaya itu telah dirintis sejak awal melalui 

program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan sekadar 

bagi aparatur pemerintah, tetapi sudah menjadi kebutuhan 

dan tuntutan dari masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, 

dalam lima tahun ke depan di era Pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla terkait pelaksanaan reformasi birokrasi 

terus dan semakin dipercepat. 

Dalam kaitan tersebut Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 tahun 2015 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019. Regulasi ini lebih 

simpel dan memberikan bobot yang lebih kepada pengukuran 

kinerja, baik untuk organisasi maupun kepada individu, untuk 

kemudian akan dimonitor dan disampaikan laporannya melalui 

PMPRB online. 

Sebelumnya juga telah terbit Peraturan Presiden Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025 mengamanatkan agar disusun suatu road map 

reformasi birokrasi setiap tahunan. Road map ini tentunya 

akan membimbing kita agar perubahan yang diharapkan dapat 

terwujud. Dengan road map ini kita bersama dapat memantau 

sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi 

baik di tingkat nasional maupun di masing-masing pemerintah 

daerah. 

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN 

RB ,Nomor 12 tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah (AKIP). Kebijakan ini merupakan pedoman 

evaluasi untuk mendorong setiap pemerintah provinsi untuk 
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secara intensif melakukan penguatan akuntabilitas kinerja pada 

pemerintah kabupaten dan kota di masing-masing wilayahnya. 

Penyelarasan perencanaan kinerja, mulai dari nawa cita dan 

penjabarannya ke dalam perencanaan kinerja di masing-masing 

instansi pemerintah juga menjadi fokus pada pedoman evaluasi 

ini. Pedoman ini juga menekankan pentingnya keselarasan 

kinerja organisasi dengan kinerja individu untuk memastikan 

bahwa kinerja seluruh aparatur bergerak bersama menuju 

tujuan nasional. 

Terkait dengan pedoman evaluasi pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, beberapa penyempurnaan juga 

telah dilakukan. Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu 

aspek perubahan dalam reformasi birokrasi juga semakin 

dipercepat. Penguatan akuntabilitas ini secara tidak langsung 

akan mengakselerasi penerapan reformasi birokrasi. 

Membangun tata pemerintahan yang baik dan manajemen 

pemerintahan yang berorientasi hasil membutuhkan waktu dan 

tenaga yang tidak sedikit. Namun kita yakin apabila dilakukan 

dengan t~kad, komitmen, konsistensi dan kesungguhan 

yang tinggi, semuanya akan berhasil dengan baik dan dapat 

terselenggara dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Peradaban negara membuktikan, reformasi birokrasi yang 

baik akan membawa bangsa kepada kemajuan. Dalam grand 

design reformasi birokrasi, target birokrasi Indonesia menjadi 

birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Untuk itu, harus ada 

kebijakan yang benar-benar mengatur birokrasi lebih baik. 

Dalam rangkai mencapai tujuan tersebut kita ingin birokrasi 

kita melahirkan kebijakan yang adaptif, kebijakan yang sesuai 

BAB 1 I 
MEMBANGUN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS 9 



dengan tantangan dan kebijakan yang sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Membenahi Rekruitmen 

Proses rekrutmen merupakan langkah awal dalam 

mewujudkan birokrasi yang efektif, efesien dan akuntabel. 

Melalui proses rekruitmen yang baik dan transparan maka akan 

menghasilkan pegawai yang baik dan berkualitas. Pegawai yang 

diterima pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga 

dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. 

Dalam mendukung proses tersebut, Presiden Jokowi telah 

memulai sebuah tradisi baru. Pada saat menjabat Gubernur 

DKI Jakarta, ia telah melaksanakan rekrutmen terbuka (open 

recruitment) dengan sistem lelang jabatan. Hanya orang-orang 

berkualifikasi dan berintegritaslah yang diharapkan bisa mengisi 

suatu jabatan publik. Dengan rekrutmen terbuka praktik KKN 

dapat ditekan. 

Ketika rekrutmen terbuka sudah berjalan dengan baik, 

maka para birokrat inilah yang akan menjadi ujung tombak 

pemerintah untuk melayani masyarakat. Mereka bukanlah 

birokrat yang hanya duduk di belakang meja. Namun, menjadi 

aparatur negara yang turun ke lapangan dan memahami semua 

problematika masyarakat di wilayahnya. Mereka pun mampu 

mengurai dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik 

dan bijak. Saat hal tersebut dapat terlaksana, maka konsep 

birokrasi level lapangan (street-level bureaucracy) bisa berjalan 

dengan baik. 
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Proses Reformasi Birokrasi Tanpa Henti 

Proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang t idak 

akan pernah berhenti. Hal ini karena akan selalu ada perubahan 

dan dinamisasi dalam pengelolaan negara, serta kompleksitas 

masalah yang terus berkembang. Dengan demikian, reformasi 

birokrasi merupakan program berkelanjutan yang harus 

dicanangkan dalam jangka waktu yang panjang. 

Oleh karena itu proses reformasi birokrasi harus terus 

mendapat dukungan semua pihak. Semua stakeholder atau 

pemangku kepentingan harus terus terlibat di dalamnya. 

Baik pemerintah, akademisi, LSM, media, politisi, tokoh adat, 
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Berkunjung ke IPON Jatinangor. mendorong kampus ini menjadi kawah candradimuka, 
sehingga mampu menciptakan ASN yang melayani masyarakat dan berintengritas. 

tokoh agama, serta unsur-unsur masyarakat lainnya harus 

tetap menjaga semangat perjuangan untuk mewujudkan 

birokrat Indonesia yang profesional, transparan, efektif, dan 

bertanggung jawab. 

Agar tersedia aparatur negara yang kompeten, kuncinya 

ada di pundak pemerintahan, baik di daerah maupun pusat. 

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi seluru.h jajaran di 

pemerintahan ikut berperan sehingga tujuan yang diharapkan 

segera dapat terwujud. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mewujudkan sosok birokrasi yang mampu mewujudkan 

pelayanan publik prima, diperlukan sebuah aturan konstitusional 
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yang mengarahkan kinerja aparatur untuk selalu bekerja 
secara optimal demi memenuhi kepuasan masyarakat. Aturan 
konstitusional itu bisa mengantarkan Indonesia maju secara 
ekonomi, kesejahteraan rakyat terjamin, lapangan pekerjaan 
meningkat, dan daya beli masyarakat tinggi . 

Kita bersyukur saat ini telah tercipta sebuah payung hukum 
yang berfungsi mengarahkan perilaku birokrat yang dikenal 
dengan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam sebuah Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
Diharapkan kelahiran Undang-Undang ini harapan untuk 
mewujudkan sosok birokrasi yang ideal menuju menuju kualitas 
pelayanan yang prima segera dapat terwujud. Hadirnya payung 
hukum tentang ASN itu diharapkan dapat semakin menggenjot 
kinerja birokrasi di seluruh lapisan baik pada Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah. 

Melflaat Efelctffttu Refonnasi Bfrobuf 

Efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi dapat 
tergambar dari persentase lnstansi Pemerintah yang 
memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik. Sampai 

dengan akhir tahun 2014, statistik indeks RB pada instansi 
pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 

Penilaian pelaksanaan RB dilakukan dengan meng
gunakan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB), sesuai PermenPAN dan 
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RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi 

Reformasi Birokrasi lnstansi Pemerintah. Pada tahun 2014 

dilakukan evaluasi terhadap 77 Kementerian I Lembaga 

yang telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB). 

Sampai dengan tahun 2014, evaluasi terhadap 

efektivitas reformasi birokrasi difokuskan pada instansi 

pemerintah pusat, namun demikian, upaya peningkatan 

penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah tetap 

dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. 

Terhadap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 

kota yang ditetapkan sebagai pilot project telah 

dilaksanakan Capacity buildinglpelatihan penerapan 

PMPRB secara intensif pada tahun 2014 Sedangkan 

untuk pemerintah daerah non pilot project reformasi 

birokrasi sesuai kebutuhan masing-masing melaksanakan 

pelatihan penerapan PMPRB di instansi masing-masing 

dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB. 

Sampai dengan tahun 2014 sebagian besar pemerintah 

daerah sedang melaksanakan internalisasi hasil pelatihan 

dan koordinasi penerapan PMPRB di internal instansinya 

masing-masing. 

Selanjutnya dalam rangka menetapkan langkah

langkah lanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi 5 

tahun ke depan, telah dilakukan pembahasan untuk 

merumuskan berbagai strategi percepatan pelaksanaan 

RB secara nasional, dengan memperhatikan berbagai 
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permasalahan, kendala dan hasil-hasil yang telah dicapai 
dalam pelaksanaan RB sejak 2010 s.d 2014. Hasil 
pembahasan dituangkan dalam Kajian penyempurnaan 
Grand Design Reformasi Birokrasi dan Kajian Road Map 
Reformasi Birokrasi 2015-2019. 

Selama tahun 2015, beberapa kegiatan dan 
penyusunan peraturan tentang reformasi birokrasi telah 
dilakukan dengan progres sebagai berikut: 

a. Telah berhasil diterbitkan Road Map Reformasi Birokrasi 
Tahun 2015 - 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Tahun 2015-2019. Road Map tentang RB ini 
merupakan referensi bagi instansi pusat maupun daerah 
untuk menyusun perencanaan pelaksanaan reformasi 
birokrasi selama 5 tahun ke depan. 

b. Perkembangan bagi Kementerian/Lembaga yang telah 
melaksanakan reformasi birokrasi, dan selanjutnya 
mengajukan kenaikan nilai tunjangan kinerja, harus 

lebih dulu dilakukan evaluasi capaian pelaksanaan 
reformasi birokrasinya. Sampai dengan tahun 2015, 
jumlah KIL yang melaksanakan program RB sebanyak 
82 KIL, dan yang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja 
sebanyak 77 KIL. Dari jumlah tersebut, KIL yang telah 
mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebanyak 30 
KIL yang terdiri atas kenaikan tunjangan kinerja sampai 
dengan tahun 2014 sebanyak 11 KIL dan sepanjang 
tahun 2015 sebanyak 19 KIL. Selanjutnya, sebanyak 
22 KIL saat ini sedang dalam proses pengajuan ijin 
prinsip kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan 
kenaikan tunjangan kinerja. Secara ringkas, capaian 
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reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2015, sebagai 
berikut: 

/" ·' -1 
.,. 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

KETERANGAN 
K/L 

1. Jumlah K/L yang melak- 80 
sanakan RB 

2 K/L yang telah 75 
mendapatkan Tunjan-
gan Kinerja 

3 Jumlah K/L yang belum 5 Setjen DPD, Setjen 
mendapatkan TK MPR, Setjen Bawaslu, 

Kemenko Kemarti-
man dan LPSK 

4 Jumlah K/L yang telah 11 
mendapatkan kenaikan 
TK s.d. tahun 2014 

5 Jumlah K/L yang telah 19 
mendapatkan kenaikan 
TK tahun 2015 

6. Jumlah K/L yang 22 
sedang diajukan untuk 
ljin Prinsip Menteri 
Keuangan 

c. Untuk mendapatkan nilai indeks RB tahun 2015, saat 
ini te.ngah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi 
birokrasi kementerian/lembaga. Direncanakan evaluasi 
tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan Desember 
2015, dengan harapan ada kenaikan yang signifikan 
atas perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
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UU ASN Pilar Birokrasi Modern 

Kehadiran UU Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa angin 

segar bagi banyak kalangan yang menunggu terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

Reformasi ekonomi dan politik di Indonesia telah berjalan 

dengan baik. Namun reformasi birokrasi sering dianggap belum 

berjalan optimai.Kinerja reformasi birokrasi pun belum mampu 

mencapai prestasi terbaik dalam manajemen pemerintahan 

dan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga agar 

pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan berjalan 

stabil, perlu dibangun birokrasi yang handal dan profesional 

dalam struktur politik pemerintahan. 

Jika hal ini bisa terlaksana dengan baik, reformasi 

birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di 

antaranya, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap 

penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, menjadikan negara 

yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan 

mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; 

meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan 

semua segi tugas organisasi; serta menjadikan birokrasi 

Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi 

globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. 

Hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) ini semakin memperkokoh 

komitmen Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. UU 

ASN tersebut dalam konteks demokrasi, merupakan salah satu 
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pilar Birokrasi Modern, setelah UU No. 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, dan UU Administrasi Pemerintahan. 

UU tersebut merupakan pilar-pilar membangun kekuatan 

birokrasi modern, sehingga tiap pemerintahan, daerah 

dan pusat, dapat melaksanakan penataan birokrasi secara 

memadai. Terkait diundangkannya UU ASN, peran Kementerian 

PAN RB akan semakin kuat dan strategis. Pemerintah daerah 

tidak boleh sewenang-wenang dalam merotasi atau mutasi 

pegawai. Saat Pemda bermain-main dengan hal itu, maka ia 

dapat diberhentikan atas dasar UU ASN. 

Setidaknya ketegasan itu diperlukan disaat banyak isu 

yang menyatakan bahwa kepala daerah dengan mudahnya 

melakukan mutasi pegawai tanpa mematuhi aturan yang jelas 

atau melakukan rotasi pegawai dengan sesuka hati. Padahal 

seharusnya rotasi atau mutasi pegawai dilakukan berdasarkan 

latar belakang yang jelas dan alasan yang jelas pula mengapa 

dilakukan rotasi atau mutasi. Selain itu untuk melakukan rotasi 

pegawai harus dibentuk panitia seleksi dan pelaksanaan uji 

coba terhadap pegawai tersebut oleh pihak yang independen. 

Dari situ akan diketahui apakah pegawai tersebut memang 

pantas untuk rotasi atau tidak. 

Melalui UU Kementerian Negara dan UU ASN juga, 

Kementerian PAN RB memiliki peran yang strategis dalam 

menentukan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah 

sehingga menjadi modern, profesional, dan terbebas dari politik 

praktis. 
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Banyak hal positif yang terdapat pada UU ASN, salah 

satunya mengenai pengaturan batas usia pensiun. Hal ini 

merupakan langkah positif bagi perbaikan produktivitas 

layanan pemerintah. Lantaran sejalan dengan penetapan 

batas usia pensiun PNS dalam UU No. 5 Tahun 2014 itu, dari 

semula 56 tahun menjadi 58 tahun. Selain pengaturan batas 

usia pensiun, UU tentang ASN juga membuka pintu di luar PNS 

untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, yakni Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

UU ASN ini setidaknya juga telah berbicara mengenai 

penciptaan birokrasi yang handal, yaitu dengan memulai 

dari sistem rekrutmen yang bersih, adil, obyektif, dan harus 

memenuhi kompetensi.Rekrutmen ASN juga berdasarkan pada 

kebutuhan organisasi. UU ini mengamanatkan agar setiap ASN 

mendapatkan pendidikan dan latihan, minimal 5 persen dari 

jam kerjanya dalam setahun. 

Selain itu, beberapa permasalahan seperti politisasi 

PNS, jenjang karir tak jelas, pengembangan kompetensi dan 

kepangkatan yang tak tentu arah sebagai akibat dari acuan 

penilaian kinerja PNS yang lebih berdasar kepada like and dislike 
dari pimpinan, hingga masalah hukum yang tak bisa dihindari 

PNS terkait pelaksanaan tugasnya, telah diatur di dalam regulasi 

terse but. 

Berikutnya, mengenai pengembangan kompetensi bagi 

PNS juga lebih detail dan gamblang diutarakan UU ASN. 

PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di 

instansi lain, baik pusat atau daerah, dalam waktu paling lama 

satu tahun. Bahkan, pengembangan kompetensi juga dapat 
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dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai 

swasta dengan waktu juga maksimal satu tahun. 

Namun, sejatinya kelahiran UU ASN ini bukanlah menjadi 

akhir dari perjalanan memperbaiki mindset aparatur. Adanya 

aturan konstitusional tanpa implementasi dari stakeholders 

untuk melakukan perubahan besar dalam tubuh birokrasi, 

menjadi tidak akan bermanfaat bagi terwujudnya ASN yang 

berkualitas. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama 

harapan hadirnya pemerintahan yang melayani masyarakat 

dapat terwujud, Masyarakat menjadi nyaman saat berurusan 

dengan birokrasi dan tidak lagi menganggap birokrasi sebagai 

sosok yang menakutkan. Birokrasi menunjukkan wajah yang 

teduh dan pelayanan yang diberikan dapat memuaskan 

masyarakat. 

Untuk menjaga agar pelayanan publik 
dan pelaksanaan fungsi pemerintahan 

berjalan stabil, perlu dibangun 
birokrasi yang handal dan profesional 
dalam struktur politik pemerintahan. 

Peran ASN di Tengah Rakyat 

Birokrasi pemerintahan membutuhkan orang-orang yang 

kompeten dalam menata dan mengelola roda pemerintahan. 

Menjadikan birokrasi selalu dekat dan mengabdikan diri bagi 

kepentingan rakyat itu sejalan dengan visi Presiden dan Wakil 

REFORMASI BIROKRASI DAN REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 
KIPRII.H KEMENTERIMI PENDIIYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 



Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi meminpin Upacara HUT Korpri ke 44 di Surabaya 

Presiden. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo 

mengharapkan kapada seluruh aparatur negara untuk selalu 

berada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu wujud 

implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 

pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat di berbagai 
sektor. 

Melalui reformasi birokrasi yang menekankan pada revolusi 
mental, dalam lima tahun ke depan diharapkan tercipta 

pemerintahan berkelas dunia dengan tata kelola yang lebih baik, 
efektif dan efisien. Dengan demikian, pemerintah Indonesia 

akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, baik dalam negeri 
maupun intern-asional. 
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Meninjau layanan publik di Kab. Karimun dan mengingatkan seluruh pelayanan publik 
yang ada untuk lebih memperbaiki pe/ayanannya, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, dan 
kejelasan syarat prasyarat. Setiap petugas pe/ayanan harus mengedepankan budaya 3 S 
(Senyum, Salam, Sapa). 

Birokrasi Harus Memberi Kemudahan 

Birokrasi harus memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam mengakses, memberikan solusi sebagai konsekuensi 

dari pelayanan agar orang percaya dengan pelayanan yang 

diberikan. Birokrasi harus melaksanakan inovasi pelayanan 

jemput bola. Hal ini dilakukan karena kita menyadari bahwa 

rakyat harus ditempatkan sebagai seorang pelanggan yang 

perlu diberikan pelayanan memuaskan, memanjakannya, dan 

merasa nyaman dengan pelayanan kita. 

Dampak ekonomi sangat besar dimulai dari lembaga dan 

instansi negara. Sebab, pelayanan birokrasi harus maksimal. 
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Hal itu karena ukuran kepuasan publik adalah keberhasilan 

aparatur negara dalam melayani publik. Jadi, sudah sewajarnya 

menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan 

kompetensi. Masyarakat harus dilayani dengan baik dan jangan 

sampai terdengar keluhan. 

Di era Kabinet Kerja ini, Menteri 
PAN RB sudah mencanangkan 

berakhirnya era birokrasi priyayi, 
menjadi era birokrasi melayani. 

Untuk bisa melayani dengan baik, kita 

membutuhkan PNS yang disiplin. 

Perlu Pembenahan 

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa rekrutmen 

birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk 

menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. 

Terkait rekrutmen ini, mulai tahun 2014, dikembangkan 

sistem baru yang dikenal dengan sistem CAT. Dengan adanya 

sistem ini menjadi awal perubahan birokrasi di Indonesia. 

Dengan sistem kepegawaian yang kuat dan proses rekrutmen 

birokrasi yang baik maka akan menghasilkan pegawai yang 

mempunyai kualitas baik dari segi keterampilan, kreatifitas, 

inovasi maupun profesionalisme dalam melaksanakan tugas. 
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Selain itu, kita sekarang juga sedang membangun sistem 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang 

terintegrasi mulai dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah. Pengaduan itu dapat dilakukan kepada penyelenggara 

pelayanan publik, sesuai dengan kebijakan no wrong door 

policy, yakni menerima pengaduan dari manapun dan jenis 

apapun serta menjamin bahwa pengaduan akan disalurkan 

kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang 

menangani. 

Hal itu sesuai dengan Permen PAN RB No 24 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional. Peraturan Presiden No 76 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, merupakan 

penjabaran dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Menteri PAN RB 

untuk menindaklanjuti dengan Peraturan Menteri. 

Pengaduan yang dikelola oleh Kementerian PAN RB 

terkait dua hal besar, yaitu pengaduan mengenai aparatur dan 

pengaduan mengenai pelayanan publik. Peraturan tersebut 

berisi tata cara, siapa yang harus merespon, kelembagaan 

pengelola pengaduan, harus transparan dan akuntabel. 

Pada dasarnya semakin banyak pengaduan semakin baik, 

jika direspon dengan cepat. Karena itu akses masyarakat untuk 

mengadu harus diperluas. Dengan adanya pengaduan, dapat 

dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, bahkan bisa 

melakukan inovasi. 
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Membangun Birokrat Kompetitif 

Masyarakat yang sedang tumbuh ke arah masyarakat 

madani (civil society) menuntut adanya peran birokrasi 

pemerintah yang lebih adaptif terhadap penguatan hak

hak publik dalam pemberian pelayanan secara lebih luas dan 

berimbang. Oleh karena itu, pada masa-masa mendatang, 

birokrasi pemerintah harus mampu menjadi birokrasi yang 

kompetitif untuk melakukan reformasi manajemen pelayanan 

(Turner & Hulme, 1997) sehingga dapat memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik atau 

pengguna layanan. Perubahan ke arah birokrasi yang memiliki 

corak kultur pelayanan, membawa implikasi besar terhadap 

perubahan manajemen pelayanan dalam birokrasi. 

Oleh karenanya, segenap jajaran aparatur birokrasi dituntut 

untuk dapat merubah mind-set birokrasi dari yang korup, 

kolutif, dan nepotisme, menjadi aparatur birokrasi yang 

responsif, profesional, bersandar pada etika moral yang tinggi, 

dan kompetitif. 

Untuk mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan melayani 

ini, setidaknya kita bisa mengambil gagasan-gagasan Osborne 

dan Gaebler tentang Reinventing Government yang mencakup 

10 prinsip untuk mewirausahakan birokrasi. Pertama, peme

rintahan katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh. Artinya, 

jika pemerintahan diibaratkan sebagai perahu, maka peran 

pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan 

jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh 

untuk membuat perahu bergerak. 
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Cara ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai 

seorang pembeli yang terampil, mendongkrak berbagai 

produsen dengan cara yang dapat mencapai sasaran 

kebijakannya. Wakil-wakil pemerintah tetap sebagai produsen 

jasa dalam banyak hal, meskipun mereka sering harus bersaing 

dengan produsen swasta untuk memperoleh hak istimewa. 

Tetapi para produsen jasa publik ini terpisah dari organisasi 

manajemen yang menentukan kebijakan. 

Upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu 

melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai 

tuntutan yang sa ling bersaing untuk mendapatkan sumber day a. 

Usaha mengayuh membutuhkan orang yang secara-sungguh

sungguh memfokuskan pada satu misi dan melakukannya 

dengan baik. 

Kedua, pemerintahan yang memberi wewenang ketimbang 

melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi 

pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal 

ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. 

Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan 

menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pendayagunaan 

masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi 

sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka 

sendiri. 

Pendayagunaan semacam ini nantinya akan menciptakan 

iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah 

dan menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya 

adalah milik rakyat. Ketika pemerintah mendorong kepemilikan 

2 6 I 
REFORMASI BIROKRASI DAN REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 
KIPRAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 



dan kontrol ke dalam masyarakat, tanggung jawabnya belum 

berakhir.Pemerintah mungkin tidak lagi memproduksi jasa, 

tetapi masih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi. 

Ketiga, pemerintahan yang kompetitif, menyuntikkan 

persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Pemerintah harus 

mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, 

swasta dan organisasi nonpemerintah yang lain dalam pelayanan 

publik. Hasilnya diharapkan efisiensi yang lebih besar, tanggung 

jawab yang lebih besar dan terbentuknya lingkungan yang lebih 

inovatif. 

Keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh m1s1, 

mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Artinya, 

pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan akan 

tidak efektif dan kurang efisien, karena bekerjanya lamban dan 

bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintahan harus digerakkan 

oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih 

efektif dan efisien. 

Kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil, membiayai 

hasil, bukan masukan. Artinya, bila lembaga-lembaga 

pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (income), maka 

sedikit sekali alasan mereka untuk berusaha keras mendapatkan 

kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan 

hasil (outcome), mereka menjadi obsesif pada prestasi. Sistem 

penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan 

atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran 

dan tingkat otoritas. 
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Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan, memenuhi 

kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Artinya, pemerintah 

harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan 

perhatian pada pelanggan (customer), maka warga negara tidak 

akan puas dengan pelayanan yang ada atau tidak bahagia. Oleh 

karena itu, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai 

pelanggan yang harus diperhatikan kebutuhannya. 

Ketujuh, menghasilkan ketimbang membelanjakan. Artinya, 

sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang sama dengan 

sektor bisnis, yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka 

berbeda dalam respon yang diberikan. 

Kedelapan, pemerintahan antisipatif, mencegah daripada 

mengobati. Artinya, pemerintahan tradisional yang birokratis 

memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi 

masalah. Misalnya, untuk menghadapi sakit, mereka mendanai 

perawatan kesehatan.Untuk menghadapi kejahatan, mereka 

mendanai lebih banyak polisi. Untuk memerangi kebakaran, 

mereka membeli lebih banyak truk pemadam kebakaran. 

Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengan lebih 

memusatkan atau berkonsentrasi pada pencegahan. 

Kesembilan, pemerintahan desentralisasi, dari hierarki 

menuju partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada saat teknologi 

masih primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, 

dan pekerja publik relatif belum terdidik, maka sistem sentralisasi 

sangat diperlukan. Akan tetapi, sekarang abad informasi dan 

teknologi sudah mengalami perkembangan pesat, komunikasi 
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antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak 
pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan 
kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah 
yang paling diperlukan. 

Dan prinsip yang kesepuluh adalah pemerintahan 
berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar. 
Artinya, daripada beroperasi sebagai pemasok masal barang 
atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik lebih 
baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai 
pemodal pada pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh. 

Pada dasarnya 10 prinsip tersebut bertujuan untuk 
menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, 
efisien), faster(kinerjanya cepat, efektif), cheaper(operasionalnya 

murah) dan kompetitif. Dengan demikian, pelayanan publik 
oleh birokrasi kita bisa menjadi lebih optimal dan akuntabel. 

Dalam mengelola kebijakan, ASN 
perlu membuat terobosan-terobosan 
untuk menerapkan kebijakan yang 
telah dibuat. Aparatur juga harus 

memikirkan implementasi kebijakan 
tersebut agar benar-benar bermanfaat 

bagi masyarakat. 
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Terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) memungkinkan aparatur untuk bekerja lebih keras 

dan cepat. Dengan adanya peraturan tersebut, ASN dituntut 

memiliki kreativitas untuk berperan aktif dan kompetitif dalam 

pemerintahan. 

Dalam melaksanakan gerakan revolusi mental melakukan 

reformasi birokrasi di seluruh organisasi, tantangan aparatur 

adalah mencari cara agar bisa menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya dengan anggaran yang efisien. Bagaimana 

aparatur bisa berkreasi dengan anggaran yang tidak berlebihan 

namun tidak menyalahi aturan. Dengan begitu, kinerja ASN 

mewujud dalam bentuk pengabdian tanpa henti dan continue, 
karena kemajuan zaman menuntut setiap orang untuk terus 

berkembang. 

Dalam mengelola tata kepemerintahan, ASN perlu membuat 

terobosan-terobosan dalam menerapkan kebijakan yang telah 

dibuat. Aparatur harus memikirkan implementasi kebijakan 

tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, 

masyarakat adalah faktor penyebab adanya ASN, dimana tanpa 

ada masyarakat maka negara pun tidak akan ada, sehingga 

pantas disebut ASN adalah "abdi raktat" yang memiliki filosofi 

kerja untuk rakyat. 

Profesionalisme Aparatur 

Perubahan harus terus dilakukan karena kita dihadapkan 

pada situasi internal dan eksternal birokrasi yang kompleks, 
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kompetitif dan berubah cepat. Perubahan harus dilakukan oleh 

aparatur negara/birokrasi dengan profesional. Profesionalisme 

bukan hanya substansi dan teknis dalam melaksanakan tugas 

dan peran masing-masing.Akan tetapi, harus didukung oleh 

integritas pribadi yang kuat, mengedepankan kejujuran 

dan keterbukaan, menerima kritik yang konstruktif dan 

bertanggungjawab. 

Profesionalisme perlu proses yang panjang melalui belajar 

sepanjang masa untuk mencari kebenaran yang hakiki. 

Profesional membutuhkan sistem yang baik yang didukung 

oleh komitmen pimpinan yang konsisten. Oleh karena itu 

di dalam sesi pelatihan ada materi mengenai konsep dan 

impelementasi manajemen perubahan, pembangunan budaya 

kerja, penegakan integritas melawan korupsi. 

Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan 

sekarang menuju keadaan yang diinginkan.Dalam organisasi, 

perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir 

dan budaya kerja. 

Profesionalisme perlu proses yang 
panjang melalui be/ajar sepanjang 

masa untuk mencari kebenaran yang 
hakiki. Profesional membutuhkan 

sistem yang baik dan didukung oleh 
komitmen pimpinan yang konsisten 
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Perubahan sebagaimana yang diinginkan reformasi birokrasi 

bukanlah proses sederhana, dan mudah. Pelaksanaan reformasi 

birokrasi memerlukan agen-agen perubahan untuk mendorong 

percepatan. Manajemen perubahan harus dilakukan secara 

bertahap melalui diri sendiri sehingga menjadi snow ball ke 

seluruh organisasi. 

Setidaknya terdapat tujuh substansi penting untuk 

menopang terbentuknya ASN yang modern, bersih, dan 

professional itu, di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Substansi tersebut dimulai dari rekrutmen, pengembangan 

pegawai, penempatan dalam jabatan atau promosi, kompensasi. 

atau kesejahteraan, manajemen kinerja, penegakan disiplin dan 

etika, serta pensiun. 

Dengan demikian, setiap instansi pemerintah wajib 

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan 

anal isis jabatan dan anal isis beban kerja.Penyusunan kebutuhan 

sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun 

yang diperinci per 1 tahun. Pengadaan PNS dilakukan melalui 

tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 

seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan 

pengangkatan menjadi PNS. 

lnstansi Pemerintah yang melakukan pengadaan PNS harus 

mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, dan setiap 

warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama 

untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. 

Materi seleksi dalam pengadaan PNS, meliputi seleksi 

administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi 

bidang. 
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Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS, yang 

ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Calon PNS wajib menjalani masa percobaan melalui proses 

pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun 

integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme 

dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan 

bertangung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta 

kompetensi bidang. Masa percobaan dilaksanakan satu tahun, 

yang tidak memenuhi ketentuan diberhentikan sebagai calon 

PNS. 

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada 

instansi pemerintah berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan 

persyaratan yang dibutuhkan. Namun PNS juga dapat berpindah 

antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, 

dan Jabatan Fungsional di lnstansi Pusat dan lnstansi Daerah 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. 

Selain itu, PNS juga dapat diangkat dalam jabatan tertentu 

pada lingkungan TNI dan POLRI. 

Hal baru yang diatur dalam UU ASN adalah Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diangkat 

sesuai keperluan instansi. Pengangkatan PPPK harus mendapat 

persetujuan dari Menteri PANRB. Jika ingin pindah status 

menjadi PNS, terlebih dulu PPPK harus mengundurkan diri dan 

harus mengikuti semua proses serta memenuhi persyaratan 

untuk dapat diangkat menjadi PNS. 

Setiap pegawai ASN berkesempatan untuk mengem

bangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, 

workshop, dan penataran. Pengembangan diri dimaksud harus 
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dievaluasi oleh pejabat yang berwenang, dan dipergunakan 

sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan 

pengembangan karir selanjutnya. 

Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan 

kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja 

Anggaran Tahunan masing-masing instansi. Penilaian kinerja 

individu maupun unit atau organisasi dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang di instansi yang bersangkutan, berdasarkan 

perencanaan kinerja. Penilaian diukur dari target, sa.saran, 

hasil, dan manfaat yang dicapai . Kesejahteraan, penghargaan, 

dan pensiun PNS sebagai hak atas pengabdiannya diatur juga 

dalam UU ASN ini . Seperti pemberian gaji yang adil dan layak, 

tunjangan, termasuk tunjangan kemahalan. 
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Memaknai Proklamasi Melalui Reformasi 
Birokrasi 

Proklamasi berasal dari kata "proclamatio" (bahasa 

Yunani) atau "proclamare" (bahasa Latin), artinya 

pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumunan ter

sebut terutama berhubungan dengan ketatanegaraan. 

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumuman 

kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. 

Tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara 

yang bersangkutan, tetapi juga kepada masyarakat 

internasional dan semua bangsa di seluruh dunia. 
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Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945, dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka 

dan berdaulat, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan 

dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain, serta 

bangsa ldonesia memiliki tujuan bernegara sendiri. 

Kita mengetahui bersama bahwa kemerdekaan yang 

telah diproklamasikan itu sudah berusia 70 tahun. Di usia 

yang tidak muda lagi itu menjadi penting jika kita sebagai 

bangsa mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita 

memaknai proklamasi dalam kekinian, saat bangsa yang 

besar ini tengah giat membangun? 

Kemerdekaan di Era Reformasi 

Menteri PAN RB dalam pidatonya saat Perayaan Hari 

Ulang Tahun Kemerdekaan Rl ke 70 di halaman Gedung 

Kementerian PAN RB, menyampaikan beberapa pesan, 

arahan, dan ungkapan yang benar-benar membakar 

semangat bagi ASN terutama di lingkungan Kementerian 

PAN RB. 

Diungkapkannya bahwa salah satu cara memaknai 

proklamasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, yang 

paling mendesak saat ini adalah melakukan percepatan 

reformasi birokrasi sebagai instrumen strategis untuk 

mewujudkan tujuan bernegara. Kenapa reformasi 

birokrasi? 
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Perlu diketahui bahwa birokrasi itu begitu penting 

dalam kaitan memaknai kemerdekaan lndonesia.Dalam 

budaya paternalistik, baik buruknya kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sangat tergantung pada baik buruknya 

tatanan birokrasi. Birokrasi adalah pengungkit (leverage) 

bagi laju pergerakkan komponen bangsa lainnya dalam 

pembangunan. Lalu kenapa harus dilakukan percepatan? 

Sebenarnya kita sudah agak terlambat untuk 

memperbaiki birokrasi ini, apalagi dalam waktu dekat, di 

tahun 2015 ini kita memasuki zona Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang akan menciptakan pasar bebas 

di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga 

kerja. MEA akan memberikan dampak yang sangat 

besar terhadap aliran bebas barang bagi negara-negara 

ASEAN, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus tenaga 

kerja terampil, dan arus bebas modal. 

Langkah antisipatif menghadapinya adalah dengan 

melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk 

menghasilkan birokrasi tangguh dan berdaya saing tinggi. 

Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf 

Kalla, melalui Nawacita (9 program prioritas) telah 

menegaskan bahwa pemerintah tidak absen melakukan 

upaya reformasi birokrasi dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya. 
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Reformasi birokrasi merupakan salah satu wujud 

kongkrit dari Nawacita. Namun demikian, untuk 

melakukan percepatan reformasi birokrasi tidak semudah 

membalikan telapak tangan, banyak tantangan yang 

harus dihadapi, antara lain masih maraknya korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang, organisasi pemerintahan 

belum proporsional, tatalaksana birokrasi yang berbelit

belit, terbatasnya SDM aparatur yang berkualitas, 

akuntabilitas kinerja yang belum baik, lemahnya 

pengawasan atas kinerja birokrasi, tumpang tindih 

peraturan perundang-undangan, serta belum optimalnya 

pelayanan publik. 

Kita menyadari bahwa untuk melakukan pem

bangunan nasional kita memerlukan adanya suntikan 

modal salah satunya datang dari para investor. Indonesia 

sebagai sebuah negara yang diakui oleh para pemimpin 

dunia dan para ekonom sebagai sasaran dan pangsa 

pasar untuk investasi tetapi memilki kelemahan yang 

membuat investor asing memulai usahanya di Indonesia. 

Dengan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi 

dan memiliki jumlah penduduk hingga 250 juta jiwa, 

Indonesia masih berada di bawah Negara-negara lain 

dalam Birokrasi khususnya Kemudahan Berusaha. Dalam 

Laporan Bank Dunia bertajuk "Doing Business: Going 
Beyond Efficiency yang baru-baru ini dipublikasikan, posisi 

Indonesia berada di peringkat 114 dari total 189 negara, 
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sebuah peringkat yang cukup jauh jika dibandingkan 

dengan Singapore yang berada di peringkat 1. Sebagai 

perbandingan berikut peringkat Kemudahan Berusaha 

Indonesia dan Negara-Negara Asean lainnya, berdasarkan 

Laporan Bank Dunia tahun 2014; Singapore, peringkat 

1; Malaysia, peringkat 18; Thailand, peringkat 26; 

Vietnam, peringkat 78; Filipina, peringkat 95' Indonesia, 

peringkat114; Kamboja, peringkat 135; Laos, peringkat 

148; Myanmar, peringkat 177. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya 

peringkat Indonesia, salah satu yang terpenting 

adalah masalah sistem birokrasi di Indonesia seringkali 

menyulitkan para pengusaha domestik dan asing. 

Beberapa kelemahan birokrasi di Indonesia itu antara 

lain keharusan bagi investor asing untuk mengunjungi 

dan meminta 121n dari beberapa kementerian, 

untuk membahas rencana bisnis dan izin investasi asing 

atau menjalankan usaha. 

Birokrasi yang rumit seperti contoh perizinan diatas 

adalah penghalang para investor asing untuk masuk dan 

berkembang, dan jika hal ini tidak segera diperbaiki, 

maka para investor asing akan sulit melakukan usahanya . 

di Indonesia dan mereka akan dengan udah terbang 

ke negara-negara lain yang memberikan kemudahan. 

Padahal harus diakui bahwa Indonesia saat ini masih . 
memerlukan banyak investasi asing, yang tidak hanya akan 
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bekerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan, 

tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 

Peta Jalan 

Untuk menjawab tantangan perihal reformasi 

birokrasi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai 

penggerak utama (prime mover) reformasi birokrasi, 

sudah menetapkan Road Map (peta jalan) Reformasi 

Birokrasi 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2015. 

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang 

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi 

dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima 

tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran 

tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun 

berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya 

mengacu pada sasaran tahun sebelumnya 

Terus terang kita membutuhkan sebuah peta jalan 

untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, yakni 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif 

dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan 

publik yang berkualitas. Karena itu, melalui momentum 
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peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia, serta dibalut oleh spirit 

"Ayo Kerja", kami merujuk peta jalan tersebut untuk 

mendorong percepatan reformasi birokrasi di setiap 

jenjang pemerintahan pada 8 (delapan) area perubahan. 

Pertama, Mental Aparatur. Kami berupaya merubah 

pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) birokrasi, 

dari birokrasi priyayi menjadi birokrasi yang melayani; 

Kedua, Kelembagaan. Kami bertekad melakukan 

penataan kelembagaan menuju organisasi pemerintahan 

yang tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right 

size) dan terkonsolidasi dengan baik; Ketiga, Tatalaksana. 

Dengan menciptakan sistem, proses dan prosedur kerja 

yang jelas, efektif, efisien, sederhana, partisipatif dan 

berbasis e-government; 

Keempat, SDM Aparatur. Berupaya membangun 

profesionalitas dan integritas SDM aparatur dalam 

kerangka meritokrasi, yakni berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi dan kinerja; Kelima Akuntabilitas. 

mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berbasis 

kinerja serta berorientasi pada manfaat (benefit); Keenam, 

Pengawasan. Melakukan pengawasan atas kinerja 

birokrasi pemerintahan secara independen, transparan, 

profesional dan sinergis; 

Ketujuh Peraturan Perundang-undangan. Mening

katkan kualitas regulasi agar melindungi, berpihak pada 
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publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong 

iklim investasi; Kedelapan, Pelayanan Publik. mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur. 

Melanjutkan Perjuangan 

Para founding fathers kita berupaya terus konsisten 

dalam perjuangan. Ancaman hukuman penjara dan 

pengasingan tak menyurutkan semangat perjuangan 

mereka, misalnya: Soekarno dibuang ke Ende dan 

Bengkulu, Hatta dan Sjahrir dibuang ke Boven Digul dan 

Banda Neira. Para founding fathers ini pantang menyerah 

dan tak surut langkah karena ancaman penguasa kolonial. 

Oleh karena itu, Menteri PAN RB mengajak segenap 

ASN untuk mengenang jasa para pahlawan kita sembari 

mendoakan agar mereka diampuni segala dosa-dosanya 

dan diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya.Selain itu, 

kita semua yang masih diberi kesempatan untuk hidup 

di alam kemerdekaan agar dikaruniai kekuatan untuk 

melanjutkan perjuangan mereka, khususnya dalam 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Sejatinya banyakjalan untuk mengisi dan melanjutkan 

kemerdekaan Indonesia, salah satunya dengan mengikuti 

apa yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 : 
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" ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." 

Harus diakui bersama, bahwa selama kurun waktu 

70 tahun kemerdekaan ini, belum semua cita-cita 

kemerdekaan seperti yang terdapat di dalam pembukaan 

UUD 1945 itu tercapai. Tantangan zaman yang dihadapi 

para founding fathers dan kita saat ini jauh berbeda. 

Perjuangan hari ini tidak lagi harus melalui angkat senjata, 

namun harus lebih kontekstual sesuai dengan tuntutan 

zaman. 

Oleh karena itu kita harus mengisi kemerdekaan 

dengan lebih produktif agar apa yang menjadi cita-cita 

para founding fathers dapat tercapai. Dalam persaingan 

global kita menghadapi berbagai tantangan dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah 

masalah birokrasi. Kita memahami bahwa sampai 

saat ini briokrasi masih menjadi masalah serius karena 

berpredikat buruk jika dibandingkan dengan negara lain. 

Laporan dari World Economic Forum, 2014, The Global 

Competitiveness Report 2013-2014 telah menempatkan 

ranking kemudahan berusaha (easy of doing business) 

Indonesia berada pada ranking ke-38. Di sebutkan di sana 

bahwa salah satu faktor utama penghambat investasi di 
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Indonesia adalah birokrasi yang tidak efisien dan tingkat 

korupsi yang masih tinggi. 

Selain itu, Worldwide Governance Indicators, 

menunjukkan bahwa indikator efektivitas pemerintahan 

kita (government effectiveness) mengalami penurunan 

dari tahun 2008 ke tahun 2012, dari nilai indeks 46 

menjadi 44. Sementara negara ASEAN lainnya, seperti 

Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura memiliki nilai 

indeks lebih tinggi. 

Hal di atas hanya merupakan sedikit gambaran 

beratnya tantangan yang kita hadapi saat ini.Pelajaran 

penting dari beberapa negara maju menunjukkan bahwa, 

prestasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi 

dan budaya mustahil dicapai hanya dengan cita-cita saja, 

melainkan harus dilengkapi dengan konsistensi kerja. 

Hanya melalui "kerja" sebuah bangsa akan meraih 

kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, kerja 

dan kerja, maka bangsa Indonesia akan bisa membangun 

jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan 

Indonesia Raya. 

Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja 

biasa, melainkan kerja luar biasa.Hal ini harus dilakukan 

dengan kesadaran bersama seluruh komponen bangsa 

Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan kekuatan gotong 

royong oleh seluruh anak bangsa tanpa kecuali, bukan 

MEMBANGUN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS 43 BAB 1 I 



44 1 

hanya urusan rakyat, para pemimpin-pun harus mampu 

memberi contoh bergotong royong dalam bekerja. 

Kita yakin bahwa tantangan besar yang dihadapi 

bangsa Indonesia hari ini dalam lingkup nasional, regional 

dan global memerlukan suatu upay~ bersama yang 

melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke. Gotong-royong dalam kerja harus menjadi jiwa 

gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. 

*** 
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REVOLUSI MENTAL 
APARATUR SIPIL 

NEGARA 

''Revolusi mental harus dimulai 

dari jajaran pimpinan. Sebab jika 

pemimpin sudah memberi contoh baik, 

anak buahnya juga akan meneladani. " 

-Yuddy Chrisnandi-
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Didaulat menjadi lnspektur Upacara pada ape/ pagi jajaran Pegawai ASN, sa at melakukan 
kunjungan kerja di Kab. lndramayu. 

P 
ada bagian terdahulu kita telah membahas terkait 

perubahan perubahan yang terjadi di birokrasi 

pemerintahan terutama dengan lahirnya Undang 

Undang Aparatur Sipil Negara. Berikut ini kita 

coba mengulas hal lain terkait revolusi mental aparatur sipil 

Negara yang saat ini menjadi perbincangan banyak kalangan 

dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih responsif 

terhadap tuntutan masyarakat. 

Di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko 

Widodo bergulir dan digaungkannya semangat revolusi mental. 

Presiden Joko Widodo pertama kali memperkenalkan gerakan 

ini dalam kampanye politiknya hingga membawanya sampai 

ke lstana Negara. Ia pun terus menyuarakan revolusi mental 

termasuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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Dalam kaitan ini basis dari revolusi mental dimulai dengan 

menciptakan aparat yang mempunyai kemampuan intelejensia 

dan tangguh di lapangan serta mampu memberikan pelayanan 

yang diperlukan oleh masyarakat. Maka dapat dipastikan 

dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi hal ini dapat berjalan 

seiring dan sejalan. Pelaksanaan revolusi mental melalui 

reformasi birokrasi akan menyentuh segala aspek dan elemen 

yang terdapat dalam tubuh birokrasi, mulai dari tingkat 

terendah hingga tingkat tertinggi di seluruh jajaran birokrasi 

pemerintahan. 

Revolusi mental merupakan kesadaran dan komitmen 

yang intinya terkait integritas, etos kerja, dan gotong royong. 

Revolusi mental diharapkan mampu menjadi solusi terkait krisis 

multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia. Krisis yang paling 

utama adalah krisis akhlak yang berindikasi pada keadilan 

masyarakat karena minimnya nilai kejujuran, amanat, tanggung 

jawab dan runtl.(hnya kebersamaan. 

Dalam konteks birokrasi, ada penekanan khusus pada 

revolusi mental aparatur yaitu terobosan untuk memberantas 

setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik buruk dalam birokrasi 

pemerintah. Menteri PAN RB sering mengungkapkan untuk 

menghilangkan ego sektoral, fokuskan pada pertumbuhan 

dan kesejahteraan masyatakat, lakukan sharing kekuasaan dan 

kekuatan, dengan meletakan kepentingan orang lain sebagai 

prioritas pertama dan keinginan membantu orang untuk 

mengembangkan dan berkinerja setinggi mungkin. 

Seluruh jajaran ASN harus siap menerima kritik dan saran 

yang membangun kepada pemerintah secara terus menerus, 
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dan sama sekali tidak membuka kesempatan bagi aparatur 

untuk menerima suap, uang pelicin atau bentuk lainnya dalam 

berbagai kesempatan. ltulah sebagian wujud pelaksanaan 

revolusi mental. 

Kepentingan rakyat harus tetap diutamakan dalam berbagai 

lingkup kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi dan 

bisnis. ASN hakikatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga 

aparatur pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama. Mengingat fungsi utama pemerintah 

adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. 
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Pada dasarnya, salah satu revolusi 
mental yang paling nyata dan berada 

di depan mata yaitu masih adanya 
para birokrat bermental priyayi. 
Priyayi adalah gambaran sosok 

pembesar yang dalam segala hal harus 
dilayani.Deftnisi ini berkebalikan dari 

arti aparatur negara, yang sejatinya 
bertugas melayani masyarakat. 
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Menghapus Mental Priyayi 

Kehadiran birokrasi pada hakekatnya untuk melayani 

rakyat, memastikan segala urusan rakyat dengan sebaik

baiknya, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Harus 

dipahami bahwa APBN dihimpun dari hasil kerja rakyat, baik 

yang bertani, yang menangkap ikan, yang menjadi buruh, 

rakyat yang bekerja di tempat-tempat perekonomian lainnya. 

Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. 

Rakyat telah memberikan kontribusi dalam bentuk pajak 

dan pendapatan negara lainnya.Kehadiran negara ditunjukkan 

dalam kehadiran seluruh aparatur sipil negara, PNS, prajurit 

TNI, dan POLRI seluruhnya. Para ASN harus memastikan tidak 

satupun rakyat yang disia-siakan serta memastikan untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Kalau pada masa yang lalu birokrasi bersifat lebih pasif, 

mari kita menciptakan birokrasi yang bersikap proaktif untuk 

membantu rakyat. Kalau dulu yang memiliki dwifungsi itu TNI 

dan POLRI, tapi sekarang dwi fungsi itu harus dimiliki oleh 

Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai abdi negara maupun 

abdi masyarakat. 

Sebagai abdi negara harus bekerja sebaik-baiknya 

berlandaskan Pancasila, UUD 1945, sumpah jabatan dan 

loyalitas yang tulus. Sebagai abdi masyarakat harus melayani 

masyarakat dengan sepenuh hati. Kita harus berjalan di rei yang 

selurus-lurusnya. lni bukan eranya lagi simpang kiri simpang 

kanan. lni adalah era untuk memperbaiki diri, kita diawasi oleh 

rakyat. 

BAB 2 
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ASN harus bisa menjadi suri tauladan. Apa yang dilakukan 

Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi inspirasi bagi kita 

untuk melakukan hal yang sam a untuk kepentingan masyarakat. 

Gubernur, Bupati/Walikota harus lebih sering mengunjungi 

warganya. Kepala SKPD, Camat, bahkan Lurah harus melakukan 

hal serupa, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. 

Pada dasarnya, salah satu revolusi mental yang paling nyata 

dan berada di depan mata yaitu masih adanya para birokrat 

bermental priyayi. Priyayi adalah gambaran sosok pembesar 

yang dalam segala hal harus dilayani. Definisi ini berkebalikan 

dari arti aparatur negara, yang sejatinya bertugas melayani 

masyarakat. 

Mental priyayi inilah sejatinya yang merusak mindset 

ASN, sehingga membuat pelayanan birokrasi berbelit. Apa 

yang seharusnya mudah dibuat sulit. Lama kelamaan publik 

mahfum bahwa untuk berurusan dengan aparatur harus siap

siap duit. lklim investasi pun morat-marit. Harus diakui bahwa 

kita ketinggalan dari negara-negara tetangga yang sudah sejak 

lama berlomba memberi kemudahan kepada investor. 

Meski sudah ada perubahan dari sisi aturan, kesan birokrat 

yang melayani masih belum terasa. Perlu implementasi di 

semua jajaran pemerintahan dari pusat dan daerah seperti 

yang sudah dilakukan DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota 

Surabaya dan sejumlah kabupaten berprestasi. Karena tanpa 

adanya implementasi, maka himbauan revolusi mental untuk 

meninggalkan mental priyayi tak akan pernah mewujud. 

Presiden Jokowi selaku penggagas revolusi mental telah 

memberikan contoh kepada kita semua terutama aparatur 
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negara, antara lain dengan turun langsung ke lapangan untuk 

melihat kinerja pemerintahan. Selain itu, Presiden memberikan 

penekanan untuk seluruh pejabat daerah agar lebih banyak 

berada di lapangan, sehingga benar-benar mengetahui apa 

yang dibutuhkan masyarakat. 

Untuk mengimplementasikan semangat revolusi mental, 

Presiden Jokowi telah menanamkan sistem dan paradigma 

baru, kepada seluruh jajaran birokrasi yang dipimpinnya. 

Mereka yang duduk di birokrasi pemerintahan adalah pelayan 

masyarakat, bukan bos yang butuh dilayani. 

Semboyan Ayo Kerja dan Perwujudan Revolusi 
Mental 

Saat ini kita memerlukan pembaruan tekad untuk 

mewujudkan Indonesia sejahtera di usia kemerdekaan yang 

sudah ke-70 tahun itu. Melalui Gerakan Nasional 70 Tahun 

Indonesia Merdeka, yang dicanangkan pada tanggal 10 Maret 

2015 tepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang, Presiden 

Joko Widodo pun bertekad menjadikannya sebagai titik tolak 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan gotong 

royong. 

Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentum 

perayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui 

tekad dalam mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. 

Harapan para petani, nelayan, kaum buruh, dan harapan rakyat 

di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Harapan dari 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
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Dengan keinsyafan itulah, dari Nol Kilometer Indonesia ini 

Presiden Joko Widodo menyerukan: Ayo Kerja! Ayo Kerja! Ayo 

Kerja! Presiden Joko Widodo mengajak kerja bersama-sama 

untuk membuat harapan rakyat itu bisa terwujud. Ketahuilah 

bahwa semboyan "Ayo Kerja" bukanlah slogan semata 

melainkan sebuah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan 

seperti halnya yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, 

Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan bahwa: 

" ... pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; 

pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan 

yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu 

pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat 

sampai kesulur-sulurnya dan akar-akarnya." 

Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan yang sama, 

bahwa pergerakan yang ingin kita bangun adalah pergerakan 

menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, 

ketertindasan, ketidakadilan, ketidak-merdekaan serta 

membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 

100 persen. 

ltulah makna yang paling mendasar dari revolusi mental 

yang merupakanintisari dari "Nawacita" atau "Jalan Perubahan" 

yang telah menjadi nafas dan jiwa dari RPJMN 2015-2019. 

Semboyan "Ayo Kerja" sesungguhnya adalah perwujudan 

praktis dari gerakan revolusi mental yang juga dicanangkan 

oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. 

Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat, namun harus 

menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Para 

penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral maupun 
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konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih, dan melayani 

rakyat secara paripurna. 

Tema "Ayo Kerja" memiliki setidaknya empat pesan utama 

yang perlu dicatat dan dipedomani oleh segenap aparatur 

negara. 

Pertama, "Ayo Kerja" merupakan cambukan bagi aparatur 

negara yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai 

pemalas.Tentu saja ajakan "Ayo Kerja" ini bukan hanya ditujukan 

kepada pegawai ASN semata, tapi marilah kita jadikan ini 

sebagai bahan refleksi. 

Dakam pidato di hari Kemerdekaan yang ke 70 tersebut 

Menteri PAN mengajukan beberapa pertanyaan yang dalam: 

Apakah kita selama ini masih bermalas-malasan? 

Apakah selama ini kita masih bermental priyayi, bukan 

kawulo? 

Apakah kita selama ini masih belum bekerja sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada kita? 

Jika ya, maka inilah saatnya kita mengubah itu semua. 

Aparatur negara adalah salah satu fondasi penting dalam 

bangunan negara lndonesia.Pemerintahan bisa datang silih 

berganti, namun aparatur negara tetap bertahan dan senantiasa 

melayani rakyat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara 

Republik Indonesia. 

Tetap bertahannya aparatur negara tidak boleh diartikan 

sebagai alasan untuk bermalas-malasan.lni justru harus menjadi 
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pengingat bahwa segenap aparatur negara harus terus bekerja 

keras dan cerdas karena hanya kitalah yang mampu dan diberi 

kepercayaan menjembatani setiap fase perjalanan republik ini. 

Kedua, dengan tema nasional "Ayo kerja", sejatinya Bapak 

Presiden berpesan kepada kita untuk membuka pikiran dan 

hati kita agar mau bekerjasama dengan semua pihak dalam 

mensukseskan pembangunan nasional. Bagi kita di sini, tentu 

kerjasama itu diperlukan untuk mensukseskan reformasi 

birokrasi guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia. 

Sama halnya dengan perjalanan perjuangan kemerdekaan, 

reformasi birokrasi bukanlah pekerjaan mudah dan sekali jadi. 

Dibutuhkan komitmen bersama untuk mensukseskan pekerjaan 

besar ini. Komitmen ini perlu dibangun mulai dari diri sendiri 

sebelum mengajak pihak lain untuk gotong royong. 

"Ayo kerja" berarti kita juga harus mau melibatkan semua 

elemen masyarakat untuk mendukung reformasi birokrasi, baik 

itu masyarakat biasa sebagai pengguna layanan, kelompok 

masyarakat madani, seperti: dunia usaha, lembaga swadaya 

masyarakat atau perguruan tinggi, maupun organisasi

organisasi mitra kerja sama pembangunan lainnya, baik dari 

dalam maupun luar negeri. 

Namun demikian, kata "kerja" dalam frasa "Ayo Kerja" 

tidak berarti asal bekerja. Karena itulah, pesan ketiga dari tema 

nasional Peringatan Hari Kemerdekaan ke-70 Rl ini bagi kita di 

Kementerian PANRB adalah untuk bekerja secara profesional 

dan akuntabel dengan dilandasi integritas, sebagaimana nilai

nilai dasar yang telah disepakati di Kementerian PANRB. 
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Pemerintahan ]okowi-]K benar-benar 
serius untuk menjalankan program
program revolusi mental terhadap 

PNS. Oleh karena itu, melalui 
Menteri PAN RB terus memantau 
dan mengawal sikap dan tindakan 

para PNS dalam melakukan langkah
langkah penghematan. 

Sejalan dengan pesan ketiga, pesan keempat dari tema HUT 

ke-70 Kemerdekaan Rl "Ayo Kerja" adalah perlunya inisiatif dan 

komitmen dari segenap aparatur negara untuk bekerja di luar 

kebiasaan, tidak terikat pada hal-hal rutin, out of the box, dan 

senantiasa berusaha untuk mencari ide-ide baru yang inovatif 

demi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan 

kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. 

Hal ini tidak mung kin dicapai tanpa adanya tekad yang kuat 

dari segenap aparatur negara untuk terus bela jar dan senantiasa 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya. Perjuangan 

kita mengisi kemerdekaan dengan mereformasi birokrasi guna 

mewujudkan pemerintahan kelas dunia masih jauh dari tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, Menteri PAN RB 

mengajak kita semua untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja. 

Kita buktikan bahwa kita bukan aparatur pemalas, kita 

mampu bekerjasama dengan nilai-nilai integritas, profesional, 
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dan akuntabel serta kita bisa bekerja dengan ide-ide kreatif 

dan inovatif. Mengutip pernyataan dari Sang Proklamator yang 

relevan dengan keempat pesan utama tadi Menteri PAN RB 

mengajak segenap aparatur negara, untuk memperhatikan 

pesan heroic di bawah ini: 

"Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan 

menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup 

hanya dari 2 Y2 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan 

bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita 

demi pembelian cita-cita." Semoga dengan semangat dan 

konsistensi dalam pelaksanaannya, Allah SWT akan memberkahi 

kita menjadi masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita 

para pendiri negeri ini. 

Penghematan Keuangan Negara 

Penghematan keuangan negara perlu dilakukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan arahan 

Presiden Jokowi, dimana kita harus mengedepankan efisiensi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus menghindari 

pengeluaran yang tidak perlu dan mengakibatkan pemborosan 

keuangan negara. Sudah bukan saatnya lagi, kinerja 

pemerintahan diukur dari penyerapan anggaran, tetapi harus 

diukur dari seberapa besar manfaatnya untuk rakyat. 

Terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 

PAN RB mengenai peningkatan efisiensi penggunaan sarana 

dan prasarana pemerintah serta pembatasan kegiatan di 

luar kantor menggunakan fasilitas hotel, menekankan agar 
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semaksimal mungkin memanfaatkan fasilitas yang dipunyai 

oleh Pemerintah. Dalam hal ini, seluruh jajaran ASN, TNI dan 

POLRI bisa bekerjasama untuk memberi kesempatan dan 

saling berkolaborasi, memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh 

masing-masing instansi secara efektif dan efisien. 

Terkait edaran tersebut bentuk penghematan terhadap 

penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan instansi 

masing-masing dilakukan melalui: a. Penghematan penggunaan 

listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara: menggunakan 

lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan/ 

mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam 

ruangan yang tidak digunakan, menata ruangan tempat 

kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk; b. Penghematan 

penggunaan pendingan ruangan dengan mengatur suhu 

pendingan ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius; 

c. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan; d. 

Penghematan penggunaan ATK sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk 

kepentingan kedinasan. 

Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja 

barang dan belanja pegawai, dengan cara: a. Membatasi 

perjalanan dinas; b. Membatasi kegiatan rapat di luar 

kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat 

kantor; c. Membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai 

dengan kebutuhan; d. Mendayagunakan fasilitas kantor atau 

memanfaatkan fasilitas kantor lain. 

Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai 

dengan situasi dan kondisi masing-masing. Mendorong 
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peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, 

agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat 

dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap 

penyelenggaraan pertemuan/rapat. 

Korupsi pada hakekatnya berawal dari 

suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari 

oleh setiap aparatur negara, mulai dari 

kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, 

pemberian fasilitas tertentu ataupun yang 

lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut 

lama-lama akan menjadi bibit korupsi 

yang nyata dan dapat merugikan keuangan 

negara. 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan 

di lingkungan instansinya masing-masing secara berkala setiap 

6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB. 

Meneruskan SE ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya 

sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan 

dan mematuhi ketentuan dalam SE ini secara konsisten dan 

sungguh-sungguh. 

Salah satu upaya penghematan yang kami lakukan seperti 

larangan Kementerian/Lembaga melakukan kegiatan di luar 

kantor, bukanlah sekedar mencari sensasi. Hal itu dilakukan 

semata-semata karena perhitungan untuk melakukan penghe

matan terhdap uang negara. 
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Pemerintahan Jokowi-JK benar-benar serius untuk men

jalankan program-program revolusi mental terhadap PNS. 

Oleh karena itu, melalui Menteri PAN RB terus memantau dan 

mengawal sikap dan tindakan para PNS dalam melakukan 

langkah-langkah penghematan. 
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Menteri pertama dalam Kabinet Kerja yang menyerahkan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

Melawan Korupsi 

Kementerian PANRB memberikan dukungan terhadap 

kegiatan yang mendorong manajemen integritas yang lebih 

baik. lntegritas sangat penting untuk mencapai birokrasi 

yang bersih, melayani dan akuntabel, karrena bagaimanapun 

juga korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah terkait dengan intergritas. 

Korupsi yang terjadi dilakukan secara sistematis baik oleh 

perorangan maupun berkelompok, serta semakin meluas dan 

semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Terlihat bahwa 

korupsi yang terjadi saat ini semakin memprihatinkan. 

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan 

(habit) yang tidak disadari oleh setiap aparatur negara, mulai 

dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian 

fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi {tengah) menyaksikan penyerahan LHKASN 
Pegawai Kementerian PANRB antara Deputi Reformasi Birokrasi dan Waskun M. 
Yusuf Ateh kepada Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu AtmajiJPG 

tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan 

dapat merugikan keuangan negara. 

Untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi, 

hendaknya bukan hanya semata-mata bertujuan untuk 

mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk 

mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan 

tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya 

korupsi sejak dini. 

LHKASN: Komitmen Kejujuran 

Terkait pencegahan korupsi saat ini telah diberlakukan 

kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhitung sejak 1 

Februari sampai akhir April 2015 untuk menyerahkan Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan ini 

berlaku untuk PNS yang baru dilantik hingga eselon II, yang 

BAB 2 I 6 
REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 1 



diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi 

Birokrasi (MenPAN-RB) melalui lnspekterat, sesuai dengan surat 

edaran Nemer 1 Tahun 2015. 

Surat edaran Nemer 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban 

Penyampaian LHKASN berisi antara lain: 

Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang 

memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelela 

anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk untuk 

menyampaikan LHKPN kepada Kemisi Pemberantasan Kerupsi 

(KPK). 

Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN 

selain pada butir 1 di atas secara bertahap, dan dimulai dari 

pejabat setingkat eselen Ill, IV dan V untuk menyampaikan 

LHKASN kepada pimpinan instansi masing-masing. 

Laporan tersebut paling lambat diserahkan: a). Dalam 3 

(tiga) bulan setelah kebijakan ini ditetapkan; b).1 (satu) bulan 

setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau 

premesi; dan c).1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 
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Menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) untuk memenitor kepatuhan penyampaian LHKASN, 

melakukan verifikasi kewajaran LHKASN, melakukan klarifikasi 

kepada wajib lapor, melakukan pemeriksaan jika LHKASN 

mengindikasikan adanya ketidakwajaran, dan menyampaikan 

laperan pada setiap akhir tahun kepada pimpinan instansi 

dengan tembusan Menteri PAN RB. 
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Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengang
katan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, 
apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKASN; 

Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
kepada: a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewa
jibannya; b. Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan 
informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara. 

Seperti yang diketahui, di dalam laporan itu tidak tertera 
kewajiban menyampaikan bukti-bukti otentiknya, karena yang 
diperlukan bukan bukti-buktinya tetapi kejujurannya. Jadi hal 
ini merupakan langkah preventif untuk mencegah korupsi, 

penyalahgunaan wewenang para aparatur negara. Kita berharap 
para aparatur negara harus melaporkan harta kekayaannya 

secara tertulis dengan ditandatangani di atas materai sebagai 
bentuk komitmen penyelenggara pemerintahan yang bersih. 
Pemerintah Daerah juga diberikan waktu selambat-lambatnya 
tiga bulan harus sudah masuk laporanya. 

Kebijakan LHKASN ini di lingkungan kantor MenPAN RB 

sudah berjalan dan 94 persen stafnya yang mengembalikan 
formulir laporan harta kekayaannya. Langkah ini memerlukan 

kedisiplinan. Oleh karena itu PNS yang membandel dan tidak 
menyetorkan laporan akan ada sanksi disiplin. Sanksinya 
secara otomatis akan menghambat saat yang bersangkutan 

dipromosikan pada jabatan-jabatan barunya. 

Laporan harta kekayaan ASN ini kemudian diserahkan 
pada lnspektorat masing-masing dari divisi-divisi sesuai unit 

BAB 2 
REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 1 63 



kerja. Kemudian soft copy akan dikirimkan ke KemenPAN 

RB. Setiap saat diperlukan akan dengan mudah pihak-pihak 

yang kompeten untuk meminta keterangan dari pejabat yang 

bersangkutan. Misalnya, pejabat tersebut akan dipromosikan di 

suatu tempat di jabatan tinggi. Agar KPK tidak pusing-pusing, 

meminta data lagi. Cukup ke lnspektorat atau membuka 

software yang disimpan. 

Terkait hal ini yang terpenting adalah agar semua PNS 

melaporkan kekayaannya. Nantinya yang akan menentukan 

wajar atau tidaknya adalah lnspektorat. Selama tidak ada 

penyalahgunaan wewenang, hartanya mau sebesar apapun 

tidak masalah. Karena kita berangkat dari positif thingking 

bukan mencurigai, dan terkait pelaporan tersebt yang diperlukan 

kejujuran. 
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Komitmen Kejujuran di Daerah 

Kami bersyukur bahwa upaya menciptakan kejujuran 

para ASN dalam hal pelaporan harta kekayaan telah 

menjalar hingga ke daerah. Beberapa daerah terlihat 

telah berupaya membuat langkah serupa, bahkan Pemda 

Jawa Tengah telah mendorong Pemerintah kabupaten 

dan kota di Jawa Tengah membentuk Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG). Di sini, ASN wajib melaporkan benda 

maupun uang yang diterimanya dari sumber meragukan 

agar dimintakan fatwa KPK. 

Jadi UPG merupakan perpanjangan tangan KPK di 

daerah. Laporan yang masuk ke UPG akan diteruskan 
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ke KPK agar mendapatkan petunjuk status barang 

atau uang itu. Dalam hal ini, KPK dapat mempersilakan 

PNS memiliki benda atau uang yang diterimanya itu 

apabila tidak memenuhi unsur gratifikasi. Sebaliknya, 

KPK bisa pula menerbitkan fatwa penyitaan uang atau 

bahkan menyarankannya dihibahkan ke kalangan 

yang membutuhkan. Pada prinsipnya, seluruh bentuk 

penerimaan di luar hak resmi ASN wajib diketahui negara. 

Sikap kehati-hatian ini diperlukan demi menciptakan ASN 

bersih dari korupsi.lhwal pelaporan penerimaan dari luar 

sumber resmi menjadi kewajiban aparatur pemerintah. 

Begitu juga ~i Kota Cirebon, semangat untuk 

menciptakan birokrasi yang bersih dan jujur melalui 

LHKASN itu cukup tinggi . Hal ini terbukti berdasarkan 

laporan, bahwa di Kota Cirebon penyusunan LHKASN 

ini sudah 90 persen. Dan kemungkinan akhir tahun 

penyusunan sudah selesai secara keseluruhan, dan untuk 

selanjutnya LHKASN ini akan dilaporkan ke KPK melalui 

menpan RB. 

Berantas Kasus Penipuan CPNS 

Terkuaknya penipuan penerimaan CPNS melalui calo di 

Bandung baru-baru ini telah menciderai perjalanan reformasi 

birokrasi di tanah air, khususnya di bidang seleksi CPNS yang 

sejak beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan 

besar-besaran. Kasus tersebut sekaligus membuka mata dan 

cakrawala kita semua, bahwa tidak ada lagi celah bagi siapapun 

untuk main mata, apalagi menggunakan jasa calo. 
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Sekali lagi ditegaskan, bahwa seleksi CPNS dilaksanakan 

secara bersih, transparan, tidak ada pungutan sama sekali. 

Mulai dari pengajuan tambahan formasi, dilakukan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yakni 

e-formasi. 

Karena itu, ditekankan juga bahwa, dalam kaitan kasus 

penipuan yang terkuak di kota Bandung, Menteri PAN RB 

langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat, dan memintanya 

agar kasus ini segera diusut tuntas. Harus diusut siapa para 

op'erator lapangan yang menjadi koordinator penipuan ini, lalu 

siapa otak pelaku di belakangnya. 

Prioritas utamanya, pelaku-pelaku dan koordinator 

penipuan ini harus mengembalikan uang yang mereka tipu, dan 

selanjutnya harus diberikan tindakan hukum. Jika ada oknum 

PNS yang terlibat, setelah bukti-bukti cukup akan diberhentikan 

dengan tidak terhormat. 

Ditegaskan oleh Menteri PAN RB bahwa pemerintah telah 

mengambil kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Langkah 

itu merupakan kebijakan utama setelah Yuddy Chrisnandi 

dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi. 

"Selaku Menteri, saya merasa prihatin karena masih 

saja ada anggota masyarakat yang tertipu. Ada beberapa 

penyebabnya, seperti, kurangnya sosialisasi dari pejabat 

pembina kepegawaian di daerah, ketidakpedulian masyarakat 

untuk mengikuti informasi terkait moratorium CPNS, dan 

kecanggihan para penipu, " ujar Guru Besar Unas ini. 
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Karena itu, Menteri PAN RB menginstruksikan kepada 
para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik di pusat 
maupun daerah beserta jajarannya, untuk terlibat aktif dalam 
mensosialisasikan kebijakan moratorium ini. Melalui sosialisasi, 
akan membuka cakrawala baru, sehingga tidak gampang 

terpengaruh oleh bujukan para calo. Apalagi, belakangan 
ini para calo itu semakin canggih dan lihai, dan tidak jarang 
membelokkan informasi yang sebenarnya. 

Menteri PAN RB mengaku terkejut setelah mengetahui, ada 
informasi berantai melalui media sosial tentang jadwal seleksi 
CPNS di sejumlah kementerian. Rumor seleksi CPNS tahun 2015 
yang beredar selama ini adalah hoax atau kabar palsu. Jika 

menemukan kabar mengenai seleksi CPNS, sebaiknya segera 
laporkan ke Kementerian PANRB untuk kami tindak lanjuti. Setiap 
informasi mengenai seleksi CPNS akan dimuat di situs resmi 
Kementerian PANRB. Karena itu masyarakat harus benar-benar 

mdan mewaspadai pihak-pihak yang mencoba menjanjikan 
bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS. Jadi jangan mudah 
percaya dengan informasi lain yang menyesatkan. 

* * * 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi memberikan penghormatan kepada lnspektur 
Upacara pada HUT KORPRI ke 44 di Lapangan Kodam V Brawijaya 

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi mendapatkan ucapan selamat dari Wakil 
Presiden Jusuf Kalla seusai memimpin upacara Hut KORPRI ke 44 di S.urabaya 
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PENINGKATAN 
KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK 

':Apabila dua hal, yaitu SDM aparatur 

diperbaiki menjadi baik dan institusi 

pemerintahnya melayani dengan baik maka 

titik temunya adalah kepuasan masyarakat 

dan kepercayaan masyarakat." 

""Yuddy Chrisnandi "" 
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Pelayanan Publik Memuaskan 

S eperti yang telah kita pahami bersama bahwa salah 

satu tugas pemerintah adalah terkait peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Kementerian PAN RB sangat 

concern terkait peningkatan kualitas pelayanan publik 

termasuk mendorong inovasi pelayanan publik. 

Dengan demikian setelah di bagian terdahulu dijelaskan 

bagaimana fokus dalam perubahan mindset, langkah berikutnya 

adalah memperbaiki unit unit pelayanan publik.Kita harus 

memastikan kinerja pelayanan publik berjalan dengan baik. 

Dalam kaitan peningkatan kualitas pelayanan publik Setidaknya 

jika menggunakan perspektif Kumorotomo (1996), kita bisa 

mendapatkan beberapa indikator untuk menilai kinerja aparatur 

negara, yaitu: efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. 

a. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 

pelayanan dengan nilai-nilai/norma eksternal yang ada di 

masyarakat/yang dimiliki oleh para stakeholders. 

Menteri PAN RB sering mengaatkan bahwa rendahnya 

tingkat akuntabilitas aparat birokrasi dalam pemberian 

pelayanan publik erat kaitannya pula dengan persoalan 

struktur birokrasi yang diwarisi semenjak masa Orde Baru 

berkuasa. Prinsip loyalitas kepada atasan lebih ditekankan 

daripada prinsip loyal kepada publik.Birokrasi di Indonesia 

tidak pernah diajarkan untuk mempunyai pemikiran 

bahwa kedaulatan berada pada publik. Artinya bahwa 

eksistensi pelayanan birokrasi akan sangat ditentukan oleh 

pertanggungjawaban birokrasi terhadap publik. 
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b. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat.Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi 

terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan 

pengguna jasa.Responsivitas sangat dibutuhkan dalam 

pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan 

serta mengembangkan program-program pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

(Dilulio, 1994).0rganisasi yang memiliki responsivitas 

rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga 

(Osborne dan Plastrik, 1997). 

c. Orientasi pada Pelayanan 

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak 

energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggarakan 

pelayanan publik.Sistem pemberian pelayanan yang baik 

dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk 

melayani kepentingan pengguna jasa. ldealnya, segenap 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat 

birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk 

melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. 

d. Efisiensi Pelayanan 

Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara 

input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan 
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Saat me/akukan kunjungan kerja di Purwakarta, menyaksikan pelayanan publik yang baik. 
Salah satunya pelayanan Oukcapi/, sehingga menunjukkan kehadiran negara di tengah
tengah masyarakat. 

BAB 3 
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efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan 

input pelayanan. Seperti biaya dan waktu pelayanan yang 

meringankan masyarakat pengguna jasa. Pada sisi output 

pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan 

produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek 

biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input 

dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan 

akses publik yang ditawarkan. Akses publik terhadap 

pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki 

jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan 

Untuk mencapai indikator kinerja yang memuaskan seperti 

di atas itu bukanlah hal yang mudah.Tidak ada lagi celah dalam 

rekrutmen CPNS dan juga proses seleksi jabatan pimpinan tinggi. 

Sehingga kita benar-benar mendapatkan orang yang terbaik. 

Melalui cara seperti ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo 

menunjukkan dan membuktikan bahwa revolusi mental tidak 

hanya sebagai jargon kampanye politik, namun benar-benar 

memperbaiki tata kelola pemerintahan, demi mewujudkan 

pelayanan publik yang memuaskan. 

Ditambah lagi, dengan menjalankan delapan area 

perubahan, tujuan reformasi birokrasi dapat segera tercapai 

walaupun memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Meskipun sekarang sudah ada perbaikan tapi demi kemajuan 

yang besar, harus ada perbaikan yang lebih spesifik. 

Dengan perubahan ini juga, aparatur pemerintah berada 

dalam zona kompetitif, dan seharusnya meninggalkan zona 

nyaman yang tanpa kompetisi. Dengan begini, semua yang 

dilakukan aparatur pemerintah untuk menuju pemerintahan 
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demokratis, modern, dan berkelas dunia dari sisi pelayanan 

terhadap masyarakat. 

Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur 

Sipil Negara (ASN) memiliki tiga sasaran yakni merubah 

mindset, cara berpikir, cara pandang.ASN sebagai representasi 

dari pemerintahan harus hadir di dalam setiap sendi kehidupan 

rakyat yang membutuhkan. 

ltulah mindset yang perlu diubah dalam mengimple

mentasikan gerakan revolusi mental baik di Kementerian PAN 

RB maupun di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. Terkait hal tersebut penyelenggara negara harus sering 

turun ke bawah dan melihat secara langsung apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. Merasakan denyut nadi dan persoalan 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengharuskan para 

birokrat tidak bisa tinggal diam dan berada di belakang meja. 

Selain mind set yang harus diubah maka terkait struktur 

organisasi perlu juga mendapat perhatian. Struktur organisasi 

yang ramping sesuai dengan tugas dan fungsi, tepat ukuran dan 

tepat proses menjadi dambaan bagi kita semua. Menghindari 

duplikasi dan tumpang tindih kewenangan. 

Sasaran ketiga adalah budaya kerja yang lebih disiplin, 

bertanggung jawab, serta mengedepankan kebersamaan dan 

gotong royong.Presiden Jokowi kerap menyampaikan inilah 

saatnya kita mulai meninggalkan ego-ego sektoral, mulailah 

kita bekerja yang lintas sektoral. Revolusi mental ini penting 

untuk meningkatkan semangat patriotisme dan rela berkorban 
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untuk kepentingan bersama, bangsa dan negara sesuai dengan 

amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Pada sisi output pelayanan, birokrasi 
secara ideal harus dapat memberikan 
produk pelayanan yang berkualitas, 

terutama dari aspek biaya dan waktu 
pelayanan. 

lnovasi Pelayanan Publik 

Upaya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik juga terkait dengan revolusi mental seperti yang 

disebutkan pada bagian terdahulu. Jargon revolusi mental ini 

bukan sekadar sebuah jargon, tetapi harus menjadi sebuah 

komitmen kuat. Seperti pada saat kegiatan inovasi layanan 

publik yang digagas pemerintah daerah di Indonesia, Menteri 

PAN RB memberikan apresiasi kepada Kabupaten Badung yang 

masuk dalam Top 99 lnovasi Pelayanan Publik tahun 2014 

atas inovasinya berjudul: Festival Budaya Pertanian Kabupaten 

Badung Sebagai Terobosan lnovasi, Promosi, dan Pemasaran 

Produk Pertanian. 

Apresiasi juga disampaikan Menteri PAN RB kepada 

Kabupaten Gianyar yang masuk dalam Top 33 lnovasi Pelayanan 

Publik tahun 2014 dengan inovasinya yang berjudul: Pelayanan 

Kesehatan Satu Atap Bagi Kelompok Stigma. lnovasi Pelayanan 
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Publik Kabupaten Gianyar ini kami ikut sertakan dalam United 
Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2015. 

Pada tahun 2014, Indonesia mencapai hasil yang baik di ajang 
UNPSA, karena terdapat 5 inovator pelayanan publik Indonesia 
menjadi finalis untuk wilayah Asia Pasifik. Diharapkan prestasi 
ini akan semakin meningkat, dengan makin banyaknya inovasi 
yang diikutsertakan di ajang internasional dan mengharumkan 
nama Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan diri di tingkat 
internasional. 

Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh aparatur negara 
di Provinsi Bali, merupakan bukti, bahwa Bali sudah siap 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Hal yang baik ini tentunya patut dicontoh oleh 
Provinsi lain di Indonesia. 

Berbagai terobosan yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah 
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali, dinilai sejalan dengan 
misi Kabinet Kerja untuk melakukan pembenahan berbagai 
pelayanan publik, terutama dalam pelayanan perijinan dan 
pelayanan publik lainnya. 

Misi tersebut akan terwujud manakala jiwa melayani 
tertanam dalam setiap penyelenggara pelayanan publik. Oleh 
karena itu, revolusi mental menjadi prasyarat utama dan menjadi 
basis bagi penyelenggara pelayanan publik.Bukan saatnya lagi 
bermental feodal dan berorientasi pada kekuasaan. 

Kita harus dapat merubah diri dan meninggalkan mentalitas 
priyayi atau penguasa.Jadilah birokrat yang melayani. Melayani 
dengan hati, sepenuh hati, dan dengan hati-hati, serta tidak 
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Menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada juara dan finalis dari 
Indonesia yang ikut kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan 
PBB, yaitu United Public Service Awards (UNPSA) 2015 di Kantor 
Gubernur Jatim. Penghargaan juga diberikan kepada Top 99 Kompetisi 
lnovasi Pe/ayanan Publik 2015. 

sesuka hati harus menjadi motto dalam segenap jiwa aparatur 

kita. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

merupakan dambaan masyarakat, diantaranya dilakukan 

dengan mendorong penciptaan kreativitas pembaruan atau 

memodifikasi jenis pelayanan melalui pengembangan inovasi 

pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Pengembangan inovasi pelayanan publik diharapkan dapat 

menciptakan multiplier effect yang akan mendorong percepatan 

peningkatan pelayanan publik sebagai wujud dari reformasi 

birokrasi . Hal ini sejalan dengan program yang telah diluncurkan 

Kementerian PAN RB, yaitu gerakan One Agency, One Innovation 

yang berarti setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
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Dari kiri ke kanan, Kadis Kesehatan Edy Widodo dan Bupati Aceh Singkil Safriadi, Dubes 
Rl untuk Bogota, Trie Edi Mulyani, Deputi bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, 
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Suyadi, Bupati Sragen 
Agus Fatchurahman. 

Daerah diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi 

pelayanan publik setiap tahunnya. 

Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota agar sebanyak-banyaknya mengajukan 

inovasi terkait pelayanan publik. Dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik harus mengandung karakter efisien dalam 

pembiayaan, dan sederhana prosesnya. Dengan demikian, 

peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi harus 

memperlihatkan efisiensi tanpa kehilangan efektivitasnya. 
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Kita harus dapat merubah diri dan 
meninggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. 

]adilah birokrat yang melayani.Melayani 
dengan hati, sepenuh hati, dan dengan hati

hati, serta tidak sesuka hati harus menjadi motto 
dalam segenap jiwa aparatur kita. 

Blusukan Ala Menteri Yuddy 

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi 

pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). 

Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat. 

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan 

suatu hak yang melekat di setiap orang, baik secara pribadi 

maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara 

universal. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998:41) 

bahwa "hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku 

terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh 

organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan 

pelayanan." Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan 

mengatur masyarakat, menurut Thoha (1995:4) bahwa : Tugas 

pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan 

umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu 
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proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur 

lebih menekankan kepada kekuasan atau power yang melekat 

pada posisi jabatan birokrasi. 

Pada bulan Ramadhan, suami dari Velly Elvira ini melakukan 

blusukan ke daerah untuk menyaksikan secara langsung 

kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tanah air. Sejak 

hari kelima hingga menjelang akhir puasa, "saya tetap blusukan 

ke sejumlah penyelenggara pelayanan publik," ujarnya. 

Kegiatan yang dibungkus dalam kegiatan bertajuk 

Safari Ramadhan itu merupakan upaya untuk membumikan 

revolusi mental di kalangan ASN, yang diejawantahkan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik, agar manfaatnya dapat 

dirasakan oleh rakyat Indonesia secara optimal. Sejumlah kota 

di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan menjadi sasaran blusukan 

Ramadhan tahun 2015. 

Dimulai dari Banten, Menteri yang pernah menjadi tokoh 

muda inspiratif versi Kompas 2009 ini menyambangi Pelabuhan 

penyeberangan Merak pada hari Minggu, 21 Juni 2015, untuk 

memastikan kesiapan pengelola pelabuhan, armada pelayaran, 

dan fasilitas pendukung lainnya dalam menghadapi arus mudik 

Lebaran. Ia mengapresiasi dengan baik kualitas pelayanan 

publik di sana, namun selalu mendorong agar infrastruktur 

jalan menuju dan dari Pelabuhan Merak segera dituntaskan 

perbaikannya sebelum H-7 Lebaran. 

Saat itu, perhatian Menteri Yuddy juga tertuju ke Pantai 

Carita di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Pantai 

yang menjadi salah satu obyek wisata di kawasan Banten itu 

dinilai kurang tertata dengan baik. Fasilitas maupun infrastruktur 
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tampak kurang memadai untuk mendukung suasana pariwisata 

yang kondusif dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 

Guru Besar Universitas Nasional ini mengimbau adanya 

kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi persoalan 

minimnya infrastruktur, misalnya antara Dinas Pariwisata 

dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki fasilitas 

wisata dan sosial setempat. Langkah ini selain menarik minat 

para · wisatawan, juga berpeluang mendorong peningkatan 

pendapatan daerah dari sektor pariwisata. 

Berikutnya, Senin 22 Juni 2015, pria yang memiliki satu 

putri ini melanjutkan Safari Ramadhan ke Kabupaten Karawang, 

Jawa Barat. Di kabupaten yang terkenal sebagai salah satu 

lumbung padi nasional ini, saya mengunjungi kantor Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Kantor 

Pertanahan, Kantor lmigrasi, Mapolres Karawang, dan Kantor 

Samsat Karawang. 

Dari seluruh kunjungan ke kantor pelayanan publik daerah 

tersebut, Menteri gemar membaca ini menyimpulkan kualitas 

pelayanan yang diberikan pada umumnya telah cukup baik. 

Terlebih lagi, semangat melayani yang tampak oleh ASN 

setempat meskipun tengah berada dalam kondisi menjalankan 

ibadah puasa bulan Ramadhan. 

Di Kabupaten Karawang, ia menyampaikan bahwa 

pemerintahan Jokowi-JK akan terus mendorong serta 

mengawal cita-cita pembangunan Karawang sebagai salah 

satu pusat industri nasional. Komitmen tersebut dibuktian 

dengan mendatangi kawasan industri Karawang International 
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Industrial City (KIIC) dan melakukan dialog dengan para pelaku 

usaha setempat. 

Dua hari kemudian, Selasa 23 Juni 2015, Safari Ramadhan 

bergeser ke Kabupaten Sukabumi. Di sana, menteri yang 

sering menjadi kolumnis di berbagai media massa nasional 

ini menyambangi berbagai unit pelayanan publik serta kantor 

pemerintahan setempat. Pelayanan publik di Kabupaten 

Sukabumi telah berjalan dengan baik. Namun, sayangnya, 

kondisi fasilitas serta infrastruktur terkait kurang terawat. 

Kondisi itu pasti mempengaruhi suasana kerja yang akan 

berimbas pada pelayanan kepada masyarakat. 

Masih di Jawa Barat, Safari Ramadhan dilanjutkan ke tiga 

kabupaten dan satu kota di kawasan timur Provinsi Jawa Barat, 

24-27 Juni 2015, yang dimulai dari Kabupaten Kuningan. Di 

Kuningan, ia mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten 

Kuningan yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl selama tiga kali 

berturut-turut. 

Masih di Kuningan; pada pagi harinya, Menteri yang 

menamatkan sekolah dasarnya di Cirebon ini menyempatkan 

diri menjadi pembina apel pagi ASN di lingkungan Kantor 

Bupati Kuningan. Dalam kesempatan itu, Menteri kelahiran 

Bandung ini mengingatkan agar ASN terus mendukung 

semangat Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar cita-cita kesejahteraan rakyat 

dapat terwujud dengan maksimal. 

Dari Kuningan, ia bersama rombongan Safari Ramadhan 

pun bergerak menuju Kabupaten Pangandaran, yang usianya 
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Mengunjungi Samsat dan mendorong setiap /ayanan publik untuk menyediakan sarana 
pengaduan masyarakat. 

Safari Ramadhan di Karawang, menyambangi BPMPT, Kantor Pert a nahan Sam sat 
dan Mapolres Karawang, Kan tor lmigrasi Karawang, RSUD Kabupaten Karawang 
berdialog dengan para pelaku usaha yang berkecimpung di wilayah Karawang. 

BAB 3 
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Mengunjungi proyek Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang terkendala pem
bebasan tanah. Padahal fungsi dan manfaat Waduk Jatigede mampu mengairi jutaan 
hektar sawah, sehingga ketika musim kemarau tiba, air akan selalu mengalir ke saw a h. 
Terhadap persoalan tersebut Menteri PAN RB berhasil mensinergikan sejumlah instansi 
yang menangani proyek tersebut, dan mendorong percepatan penyelesaiannya. 

genap berumur lima tahun . Di Kabupaten ini, Menteri murah 

senyum ini mencatat banyak kondisi lapangan yang harus 

diperbaiki, mulai dari infrastruktur, program pembangunan, 

serta kualitas pelayanan publik.Apresiasi diberikan terhadap 

tata kelola pemerintahan yang cukup baik. 

Salah satu kebiasaan Menteri penyuka warna biru ini ketika 

melihat hal yang perlu segera dilaksanakan, tak segan-segan 

menelpon kolega. Menteri PAN RB pun menelepon Menteri 

Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuldjono untuk melaporkan 
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kondisi jalanan rusak yang menghambat pembangunan di 

Kabupaten Pangandaran. 

Ia menyampaikan kepada beliau untuk segera memperbaiki 

akses jalan dari dan ke Pangandaran.Apalagi sekarang sedang 

dibangun Pelabuhan Terpadu Rakyat yang memiliki potensi 

luas mendorong peningkatan pembangunan yang pastinya 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Pangandaran. 

Destinasi berikutnya yakni Kota Banjar. Di sana pria yang 

pernah menjadi anggota DPR Rl ini melakukan audiensi dengan 

ASN setempat dan mendorong ASN untuk meningkatkan 

pengabdiannya. Ia mengajak seluruh ASN Kota Banjar lebih 

kreatif dalam mengemban amanah dari negara.Sikap kreatif ini 

diperlukan untuk membentuk ASN berkualitas dunia. 

Blusukan selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2015, yakni 

ke Kabupaten Ciamis. Selain mengapresiasi tata kelola serta 

pelayanan publik setempat, Menteri Yuddy mengapresiasi 

inisiatif sinergitas antara TNI dan Kementerian Pertanian dalam 

menyukseskan program swasembada pangan. Tak henti

hentinya, ia selalu menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Ciamis untuk mendukung sinergitas tersebut karena 

melihat dampaknya yang sangat positif bagi kesejahteraan 

masyarakat Ciamis secara khusus, dan masyarakat Indonesia 

secara umum. 

Pada kesempatan itu pula, Majelis pakar KAHMI ini 

menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dan 

mendapat gelar Santri Kehormatan. Gelar itu diberikan atas 
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dedikasinya dalam menjalin tali silahturahmi yang erat sejak 

lama. 

Sebagai balasannya, lelaki kelahiran Bandung itu membe

rikan dua janji khusus yang berkaitan dengan pelayanan publik 

kepada para santri di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. 

Pertama, menghadirkan pengurusan pembuatan SIM langsung 

di lingkungan pesantren yang merupakan hasil kerja sama 

dengan Polres Ciamis. Kedua, pemberian pelatihan Paskibra 

dan marching band oleh Komando Militer Kabupaten Ciamis. 

Tidak lama berselang setelah rangkaian kunjungan di 

kawasan timur Jawa Barat, kegiatan Safari Ramadhan ke Kota 

Tegal pada tanggal 30 Juni 2015. Di Kota Bahari ini, Menteri 

Yuddy menghimbau agar dinamika politik yang terjadi antara 

ASN setempat dengan Walikota Tegal, Siti Masitha Soeparno, 

tidak menganggu jalannya pelayanan publik. 

Dari Tegal, Safari Ramadhan bergeser ke Kabupaten Brebes, 

untuk menyambangi dan memastikan pelayanan publik di kota 

bawang merah itu tetap berjalan dengan baik meskipun bulan 

puasa. Tak lama rombangan meluncur ke Kota Banjarmasin. 

Di lbukota Provinsi Kalimantan Selatan ini, politisi Hanura itu 

mengingatkan agar seluruh ASN tetap berkerja berdasarkan 

hati nurani. Karena hal tersebut diyakini akan membuahkan 

hasil yang baik dan manfaatnya juga akan dirasakan masyarakat 

luas. 
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Masyarakat juga akan ikut berkontribusi sehingga penda

patan daerah meningkat, pelayanan publik menjadi lebih baik, 
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REFORMASI BIROKRASI DAN REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 
KIPRAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 



dicapai apabila memiliki kesadaran dalam melakukan perubahan 

mentalitas dan cara berpikir. 

Kunjungan ke kantor Walikota Serang, cukup menyita per

hatian, karena letaknya di kawasan yang jauh dari pemukiman 

penduduk. Melihat kenyataan itu, pria hobi baca ini menekankan 

agar Pemkot membuat master plan tata ruang kota menjadi 

lebih baik, karena sebagai lbukota Provinsi merupakan role 

model bagi daerah lain di sekitarnya. 

Dengan tata kota yang baik, nantinya akan mendorong 

terciptanya pelayanan publik yang baik pula. Jika pelayanan 

publik baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat, 

para investor akan saling bercerita dan akhirnya pemodal lain 

akan datang ke Kota Serang untuk berinvestasi. 

Mereka akan menjadi faktor penarik dari kegiatan investasi. 

Ujung-ujungnya, akan membuka lapangan kerja baru, otomatis 

tingkat kemiskinan akan berkurang, dan pendapatan daerah 

juga akan naik. 

Sementara itu, di Kabupaten Serang, Menteri mendapat 

suguhan penerapan sistem Triage di RSUD dr. Drajat 

Prawiranegara. Dengan sistem ini, pemilihan pasien dilakukan 

menurut derajat kegawatan, bukan siapa yang datang terlebih 

dahulu. Untuk membedakan tingkat kegawatannya, terdapat 

tiga label warna, yaitu merah (P1), kuning (P2), dan label hijau 

(P3). 

Label merah untuk pasien yang berada pada kasus gawat 

dan darurat. Mereka tidak perlu menunggu, dan langsung 

dilayani. Label kuning, pelayanannya masih bisa ditunda karena 
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kasusnya darurat tapi tidak gawat. Dan yang terakhir adalah 

label hijau, untuk pasien dengan kasus ringan. 

Seluruh kegiatan Safari Ramadhan, selain sebagai bentuk 

tinjauan langsung terkait kualitas ASN dan pelayanan publik, 

juga dimaksudkan untuk mencatat kekurangan apa saja yang 

perlu dibenahi ke depannya. 
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Selain blusukan ke tempat-tempat penyelenggara 

pelayanan publik strategis yang berdampak terhadap iklim 

investasi, seperti pelabuhan Tanjung Priuk, pelayanan di Kantor 

lmigrasi merupakan salah satu fokus perhatian. Hampir dalam 

setiap kunjungan kerja (blusukan) ke daerah, unit pelayanan di 

bawah Kementerian Hukum dan HAM ini selalu disambangi. 

Karena lmigrasi merupakan leading sektor pelayanan publik. 

Bahkan, dalam silaturahmi mendadak (Sildak) atau 

Silaturahmi dan halal bihalal (Salsabila) pasca libur lebaran dan 

cuti bersama, tiga kantor lmigrasi di Jakarta dalam tiga hari 

dikunjungi berturut-turut. Hari pertama ke Jakarta Selatan, 

hari kedua, Jakarta Barat, dan lmigrasi Jakarta Pusat dikunjungi 

pada hari ketiga. Di sini kita bisa melihat apakah masyarakat 

puas atau tidak dengan pelayanan yang diberikan. 

Di lmigrasi Jakarta Selatan, suasana relatif sepi. Pengunjung 

yang biasanya mencapai 350-400 orang per hari, hari itu 

nomor antrean online hanya sampai 190 orang. ltupun tidak 

seluruhnya datang. Namun, Menteri PAN RB mengapresiasi 

karena pelayanan di kantor terse but tetap berjalan dengan baik. 

Meskipun ada yang masih cuti, tetapi pelayanan tetap berjalan 
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Sldak harl pertama masuk kerja sete/ah //bur leba ran di Kantor lmlgrasi Jakarta 
Baret. 

Berbincang dengan seorang anak keel/ yang sedang difoto untuk pembuatan paspor 
di Kantor lmigrasi Jakarta Pusat. 
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Menteri Yuddy selalu memenuhi permintaan masyarakat untuk berfoto bersama 

dengan baik. lni karena pimpinan mengatur cuti pegawainya 

dengan baik. 

Berbeda halnya saat menyambangi Kantor lmigrasi Jakarta 

Barat, yang langsung disambut dengan complain oleh salah 

seorang pengunjung lantaran pelayanan pembuatan paspor 

yang terlalu lama. Lie Andri mengadu kepada menteri bahwa 

dia sudah tiga hari mengurus perpanjangan paspor, namun 

belum jadi juga. 

Tidak hanya Lie, beberapa warga yang mengurus paspor di 

kantor lmigrasi Jakarta Barat juga mengeluhkan mengenai kode 

nomor urut yang dianggap membingungkan. Selain itu, sikap 
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petugas yang terkadang judes pun kerap membuat situasi di 

kantor tersebut menjadi panas. 

Cerita serupa juga terjadi di Kantor lmigrasi Jakarta 

Pusat. Begitu tiba, pria tampan ini langsung disambut oleh 

pemandangan orang-orang yang sedang mengantri untuk 

membuat paspor. 

"Mau pergi kemana? Di sini sama siapa?," Tanya Pria 

kelahiran Bandung itu. 

"Sarna papa," kata anak tersebut. 

Setelah itu, Pak Menteri juga menyapa yang sedang 

menunggu giliran. Namanya, Ny. Mira, seorang warga yang 

ingin mengganti paspor dengan e-paspor, dan mengaku sudah 

mengantri sejak pukul 05.00 WIB, namun sampai sekitar jam 

1 0.30, nomor urutnya belum juga dipanggil. 

Tidak hanya Ny. Mira yang mengalami nasib seperti itu, 

ada pula seorang ibu yang tidak ingin disebutkan namanya itu, 

harus rela menunggu selama 3 hari untuk mengurus paspor. 

Bersama anaknya yang masih balita, ibu itu pun mengadu 

kepadanya. "Tolong bagi ibu-ibu yang membawa anak untuk 

diprioritaskan," himbau ibu itu. 

Untuk memastikan pelayanan publik, pria kelahiran 

Bandung ini mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 

(RSCM). Di sana terlihat sangat sibuk; para keluarga pasien 

yang dirawat tampak bergerombol, meski hari itu masih dalam 

suasana Lebaran. 
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Menteri Yuddy memberikan kue ulang tahun kepada Viars, gadis kecil penderita 
lupus dan gaga/ ginjal di RSCM, Jakarta 

Rombongan dan para petinggi RSCM melakukan silaturahmi 

mendadak (Sildak). Menteri lulusan doktor Ul itu langsung 

menuju ke ruang perawatan khusus anak. Di sana ia menyapa 

anak-anak yang sedang dirawat. Saat itu, perhatian Pak Menteri 

tertuju pada seorang seorang anak yang tidak bisa disebutkan 

identitasnya. Dia ternyata mengidap penyakit kanker; seluruh 

rambutnya telah habis karena proses kemoterapi yang dia 

lakukan. Tak terasa, matanya pun berkaca-kaca, namun ia 

menyembunyikannya dengan terus memberikan senyum 

kepada anak tersebut. 

Kunjungan ke RSCM sudah hampir selesai. Namun, 

Kepala Biro Hukum dan KIP, Herman Suryatman menghampiri 
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Pak Menteri; dia menceritakan niat yang sudah lama ingin 

menjenguk seorang anak yang sedang dirawat di RSCM. 

Adalah Viara Hik'matun Nisa, gadis kecil berusia 11 tahun, 

yang dirawat di RSCM sejak satu tahun yang lalu karena penyakit 

ginjal serta lupus yang dideritanya. Mendengar cerita Herman, 

Pak Menteri pun langsung berbalik arah menuju ruang khusus 

anak. Suasana di sana agak gaduh karena ternyata banyak 

orang-orang yang terus mengikuti. 

Saat tiba di ruangan Viara, ibunda Viara lnwa Ningsih 

atau yang akrab disapa ibu lin langsung menyambut hangat 

kedatangan saya. Saat itu, Viara tidak mengira bahwa akan ada 

menteri yang datang menjenguknya. 

"Gimana hari ini? Sudah makan banyak belum?," tanyanya. 

"Sudah Pak, tapi kalau banyak-banyak makannya malah 

muntah," jawab Viara. 

"Terus shalatnya tetap jalan, kan? Meskipun sakit harus 

tetap shalat ya, ngga apa-apa duduk, kan boleh. Yang penting 

tetap berdoa sama Allah minta agar Viara diberi kesehatan," 

ujar politisi Hanura itu memberi semangat. 

Sambil terus tersenyum untuk menghibur Viara, saya 

bertanya, "Minum susu tidak?" 

"Minum pak, tapi cuma sedikit," timpallbu lin. 

"Kalau susu harus diminum. ltu ada susu beruang, minum 

itu saja biar badannya besar seperti beruang," kata Menteri 
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yang langsung disambut tawa Viara, lbu lin dan orang-orang 

yang ada di ruangan tersebut. 

Setelah sekitar 15 menit berbincang sambil sesekali 

menghibur Viara, Pak Menteri menyelipkan sedikit hadiah untuk 

Viara. Hadiah tersebut Pak Menteri berikan untuk mengapresiasi 

semangat Viara yang tidak pernah Ieiah untuk menyembuhkan 

penyakitnya tersebut. 

"lni ada hadiah untuk Viara mudah-mudahan Viara bisa 

sehat terus.," pungkasnya. 

Viara pun menerima hadiah yaitu kue ulang tahun. 

Senyum gadis kecil itu merekah karena, pada tanggal 23 Juli 

itu merupakan hari kelahirannya. lndah betul melihat senyuman 

seorang anak yang sabar, tabah, dan bersemangat seperti Viara 

ini. 

lbunya Viara, ibu lin, menceritakan perjuangan dia bersama 

sang suami untuk terus mengobati penyakit Viara. Bapaknya, 

Hadi, harus menjual buku komik buah karyanya, yang berisi 

cerita kehidupan Viara selama menderita lupus dan gagal ginjal 

yang menderita sakit sejak umur 7 tahun. 

Seperti dituturkan ibu lin, bahwa Viara sudah di rumah 

sakit sejak berbulan-bulan karena bapaknya sudah tidak kerja. 

Dia menulis kisah hidup Viara dan kemudian dijadikan novel 

dan komik. Terus ada ternan yang mau membiayai untuk 

menggandakan novel itu, jadinya jual ke sekolah-sekolah dan 

juga teman-teman. 
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Viara, kelahiran Situbondo Jawa Timur, 22 Juli 2004 itu kini 

bisa sedikit bernafas dengan lega. Meskipun saat itu ia masih 

harus dirawat intensif, karena harus kemoterapi untuk penyakit 

lupusnya. 

Catatan-catatan yang dihimpun selama pelaksanaan 

seluruh kegiatan blusukan ini menjadi semacam acuan langsung 

untuk menteri berparas ganteng ini dalam upaya meningkatkan 

kualitas pengembanan amanah pendayagunaan ASN dan 

reformasi birokrasi agar selaras dengan program Nawacita. 

setidaknya dengan melihat langsung bagaimana aparatur 

negara melayani publik, akan membuatnya memahami apa saja 

yang sudah berjalan sesuai harapan dan apa saja kekurangan 

yang perlu dibenahi. 

Menteri PAN RB mengingatkan 
agar seluruh ASN tetap berkerja 

berdasarkan hati nurani. Karena hal 
terse but diyakini akan membuahkan 
hasil yang baik dan manfaatnya juga 

akan dirasakan masyarakat luas. 

* * * 
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MEMBANGUN 
KESADARAN 

BERSAMA 

"Saatnya para pemimpin di jajaran 
hirokrasi pemerintahan menjadi contoh 

{role model) dan agen peruhahan 

(agent of change) hagi lingkungannya." 

- Yuddy Chrisnandi -
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Nawa Cita untuk Bangsa 

H asil riset dan kajian akademik Lembaga Klimatologi 

Politik (LKP) menyimpulkan bahwa Menteri PAN 

RB Yuddy Chrisnandi), Mendagri Tjahjo Kumolo, 

dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti 

merupakan menteri yang paling konsisten mengimplementasikan 

gagasan besar Presiden Joko Widodo. 

Di dalam hasil risetdan kajian itu, di antara 34Menteriterdapat 

tiga orang Menteri yang secara konsisten memperjuangkan 

gagasan Nawa Cita dalam Kabinet Kerja. Namun bukan berarti 

Kementerian lainnya kurang melaksanakan dan tidak konsisten 

memperjuangkan terwujudnya Nawa Cita di negeri ini. 

Mereka juga memiliki tekad keseriusan yang tinggi untuk 

menyosialisasikan dan mengimplementasikan gagasan besar 

Jokowi tersebut. Sebagai pembantu Presiden, tugas menteri 

adalah mengoperasionalkan gagasan besar tersebut dalam 

program-program nasional sesuai tugas dan fungsi kementerian 

masing-masing. 

Ukuran keberhasilan seorang menteri bukan dari 

tingkat popularitasnya di masyarakat. Namun sejauhmana 

keberhasilannya mengimplementasikan Nawa Cita dan Trisakti 

Bung Karno. 

Berdasarkan kajian akademik LKP yang dilakukan sejak 1 

April 2015 dengan menggunakan metode media analisis dan 

pengamatan secara mendalam (in-depth observation), Menteri 
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PAN RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kelautan dan 

Perikanan dianggap paling memahami Nawa Cita dan Trisakti. 

Dalam riset itu misalnya, selama delapan bulan menjabat 

Menteri PAN RB, dikatakan selalu aktif mengimplementasi 

gerakan revolusi mental bagi aparatur negara di berbagai 

penjuru tanah air. Guru Besar Unas ini dinilai tidak pernah 

Ieiah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, mandiri, melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup 

rakyat, serta beberapa program lainnya yang ditujukan untuk 

turut meningkatkan daya saing bangsa melalui birokrasi yang 

berkualitas. 

Daya saing bangsa Indonesia pascareformasi bergulir relatif 

lebih baik. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan bangsa 

lain terutama di kawasan ASEAN, Indonesia masih tertinggal. 

Berdasarkan publikasi The Global Competitives Report, World 

Economic Forum, daya saing Indonesia pada tahun 2013-2014 

berada di urutan 38. 

Hasil itu memang lebih baik dari capaian tahun 2008-2009 

yang berada di urutan 55, tetapi jauh di bawah negara tetangga 

kita. Singapura misalnya berada di posisi 2, Malaysia 24, Brunei 

Darussalam 26, dan Thailand 37. Rendahnya daya saing bangsa 

tersebut antara lain disebabkan oleh inefisiensi birokrasi (19,3 

%) dan korupsi (1 0,7 %). 

Birokrasi pemerintahan harus menjadi motor penggerak 

peningkatan daya saing bangsa. Namun pada kenyataan justru 

menunjukkan sebaliknya, masih belum sesuai dengan harapan 

kita bersama. 
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Transformasi organisasi dan budaya kerja di lingkungan 

birokrasi ke arah yang lebih baik dan mantap harus segera 

dilakukan. Transformasi organisasi dilakukan melalui revitalisasi 

strategi dan konsolidasi struktur dan bisnis proses. Sedangkan 

transformasi budaya kerja dilakukan melalui penguatan 

keyakinan, nilai-nilai dan perilaku. 

Perubahan mindset dan culture set birokrasi, dari birokrasi 

priyayi ke birokrasi melayani serta dari birokrasi inefisien ke 

birokrasi efisien dan bersih melalui revolusi mental mutlak 

dilakukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi sebagai penggerak utama (prime mover) 

reformasi birokrasi merupakan institusi yang bertugas untuk 

merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

atas kebijakan revolusi mental birokrasi tersebut. 

Semua akan dikembangkan dalam rangka penjabaran visi 

pemerintahan Jokowi-JK, yakni Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong, serta dalam kerangka operasionalisasi 9 agenda 

prioritas (Nawa Cita). Antara lain menghadirkan kembali negara 

untuk melindungi rasa aman pada seluruh warga negara 

serta membuat pemerintah tidak absen dengan membangun 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya. 

Tiga langkah strategis yang tengah dirancang untuk 

dilarutkan dalam rangka revolusi mental birokrasi, yakni: 

1061 

Pertama, Revitalisasi Nilai. Nilai-nilai adiluhung yang bersumber 

dari Pancasila sejatinya adalah modal sosial dan individual 

bangsa Indonesia yang sangat berharga. Nilai Ketuhanan, 
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Kemanusiaan, Persatuan, Musyarawah Mufakat serta Keadilan 

Sosial yang aktualisasinya dalam reformasi birokrasi dilarutkan 

melalui nilai lntegritas, Profesionalitas dan Akuntabilitas (IPA), 

hendaknya dihadirkan kembali di relung hati setiap aparatur 

birokrasi pemerintahan. Saatnya kita menegaskan sikap bahwa 

Pancasila merupakan way of lifenya birokrasi Indonesia serta 

pedoman hidup segenap komponen bangsa. 

Kedua, Pengembangan Sistem. Sistem pengelolaan 

aparatur birokrasi saat ini sudah ada pada track yang benar 

setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengacu pada ketentuan 

perundangan tersebut, pola yang akan dikembangkan dalam 

penataan ASN didasarkan pada sistem merit, yakni kebijakan 

dan manajemen ASN yang berorientasi pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latarbelakang politik, ras, warna kulit, agama, 

asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun 

kondisi disabilitas. 

Di sisi yang lain untuk menjaga martabat dan kehormatan, 

dalam UU ASN diatur tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta 

kode etik dan kode perilaku yang harus dipegang teguh oleh 

pegawai ASN. Karena itu berbagai peraturan pelaksana yang 

akan menjadi panduan teknis bagi implementasi sistem merit 

dan nilai-nilai ASN saat ini tengah dipacu penyelesaiannya. 

Ketiga, Penguatan Kepemimpinan. Dalam budaya 

paternalistik dengan pola hubungan patron client, sebagaimana 

berkembang di sebagian besar entitas bangsa di berbagai 

pelosok nusantara, baik buruknya pengikut (client) sangat 
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tergantung pada baik buruk para pemimpinnya (patron). Untuk 

itu penguatan kepemimpinan di setiap jenjang pemerintahan 

mulai dari pusat, daerah bahkan sampai desa/kelurahan harus 

dilakukan secara sistemik, masif dan terstruktur. 

Saatnya para pemimpin di jajaran birokrasi pemerintahan 

menjadi contoh (role model) dan agen perubahan (agent of 

change) bagi lingkungannya. Keteladanan dari pemimpin 

merupakan kunci revolusi mental birokrasi menuju Indonesia 

hebat dan bermartabat sebagaimana diharapan kita bersama. 

Terkait pendidikan dan latihan (Diklat) yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk ASN selayaknya 

lebih bermakna dan mampu menanamkan nilai keteladanan. 

Sehingga Diklat yang dilaksanakan tidak bersifat rutinitas. 

Pejabat lulusan LAN pun benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

dan standar moral revolusi mental. Para peserta menjalani 

pelatihan dengan sungguh-sungguh agar nantinya mereka 

memiliki semangat bersikap jujur, amanat, dan berintegritas 

dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang 

profesional dan berkelas dunia. 

Ukuran keberhasilan seorang 
menteri bukan dari tingkat 

popularitasnya di masyarakat. 
Namun sejauhmana keberhasilannya 

mengimplementasikan Nawa Cita dan 
Trisakti Bung Karno. 
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Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang a-government antara Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Singapura, disaksikan langsung o/eh Presiden Rl Joko Widodo 
dan PM Singapura Lee Hsien Loong. 

Belajar dari Singapura 

Untuk ·meningkatkan kualitas ASN, Kementerian PANRB 

melakukan kerjasqma dengan Temasek Foundation. Temasek 

Foundation memberikan transfer of knowledge mengenai tata 

kelola pemerintahan yang unggul kepada ASN di Indonesia 

dalam Diklatpim. Melalui kerja sama tersebut diharapkan 

menghasilkan dampak yang positif terhadap reformasi birokrasi 

di negeri ini. 
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Pertemuan Tim E-Gov Kementerian PANRB dengan delegasi Korea Selatan yang dipimpin 

oleh Sekretaris Kementerian Dwi Wahyu Atmaji 

Semoga dengan transfer of knowledge ini, ASN di 

Indonesia dapat memberikan pelayanan sekelas pemerintahan 

di Singapura. Untuk mencontoh birokrasi Singapura yang 

kemudian diaplikasikan di Indonesia, paling tidak ada lima 

hal persyaratannya, yaitu pertama, adanya kepempinan yang 

kuat (strong leadership) yang berwibawa dan mampu menjaga 

martabat, kehormatan, dan harga diri aparatur birokrasi. 

Pemimpin yang tidak menyeret-nyeret birokrasi ke pusaran 

dunia politik praktis atau dunia bisnis yang dijalankan oleh 

keluarga atau kroninya sang pemimpin. 

Kedua, t ingkat kesejahteraan pegawai yang layak. Tentunya 

tidak serta merta gaji yang tinggi, tetapi diusahakan penyediaan 
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kebutuhan primer bagi keluarganya dapat terjamin, misalnya 

pembebasan biaya sekolah, rumah sakit, transportasi, listrik 

dan air. Dengan demikian biaya untuk pengeluaran primer dan 

rutin dapat teringankan, sehingga diharapkan pegawai tidak 

melakukan perbuatan KKN dan perbuatan tercela lainnya. 

Ketiga, penegakan hukum, disiplin, dan pembinaan 

yang jelas, tegas, pasti, adil, dan memiliki efek jera.Tidak ada 

toleransi bagi suatu pelanggaran. Keempat, kesadaran, disiplin, 

dan prilaku masyarakat yang tidak melakukan suap, gartifikasi, 

pemaksaan kehendak dengan berbagai cara, dan perbuatan 

tercela lainnya ketika berurusan dengan birokrasi. Kelima, 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga 

birokrasi dapat terbantu untuk melayani masyarakat. 

Persoalan serius yang terjadi pada birokrasi kita adalah 

permasalahan lemahnya komitmen keteladanan terutama 

moral dan integritas.Mengapa menjadi sangat penting soal 

keteladanan integritas moral? Karena perihal moral merupakan 

penopang utama dalam pembangunan masyarakat yang 

bermartabat dan memiliki harga diri. Suatu keniscayaan bahwa 

negeri ini akan tegak mandiri, maju, dan sejahtera bila moral 

para pemimpin dan penyelenggara pemerintahannya baik. 

Hal ini juga telah dilafadzkan dengan lugas oleh para 

founding fathers kita dengan mengatakan bahwa meskipun 

hukum masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap 

mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik. Namun apabila 

semangat (moralitas, integritas, kompetensi) para penyelenggara 

(aktor/pelaku) pemerintahan baik, maka baik pulalah jalannya 
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pemerintahan.Jadi yang terpenting adalah moralitas, budi 

pekerti yang luhur yang menjadi pilar utamanya. 

Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid AI Gazali bahwa 

"sesungguhnya semua sifat manusia tertanam dalam lubuk 

hatinya. Namun pengaruh yang ditimbulkannya akan terlihat 

dengan jelas pada anggota tubuh. Karenanya, seseorang tidak 

bergerak melainkan sesuai dengan sifat dalam hatinya". 

Pemimpin dan aparatur negara yang bermoral akan 

senantiasa membangun perilaku man usia yang dipimpinnya, taat 

dan patuh pada perintah Tuhan dan selalu menjalin hubungan 

harmonis antar sesama anggota masyarakat. Manifestasinya 

adalah senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi teladan yang 

mengajak pada kebajikan (fastabiqul khairat) dan mencegah 

keburukan (nahi munkar). Moralitas pemimpin dan aparaturnya 

memiliki posisi dan otoritas yang kuat dalam menanamkan 

kebaikan dalam hati setiap man usia yang dipimpinnya. Kebaikan 

pemimpin akan berbuah kehormatan dan ketaatan yang 

muncul semata-mata dari lubuk hati dan kesadaran. Kesadaran 

itulah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. 

Kita bersyukur bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang 

mencoba memberikan teladan kepemimpinan dengan 

komitmen moral yang terangkum dalam Nawacita. Para 

aparatur negara hendaknya tidak henti mengemban semangat 

Nawacita dalam melayani rakyat. 
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Untuk itu ASN sebagai pemimpin di tengah-tengah 

masyarakat harus menjadi contoh dan teladan dalam 

melahirkan dan mendesain anak Indonesia yang berbudi 
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pekerti dan berkarakter kuat. ASN harus peduli terhadap 

budi pekerti anak.Keteladan orang tua sangat diperlukan bagi 

generasi mendatang agar mereka memiliki moral dan kecintaan 

terhadap kerja pemerintahan. 

Persoalan serius yang terjadi pada 
hirokrasi kita adalah permasalah 

lemahnya komitmen dan keteladanan 
terutama moral dan integritas. 

Moratorium PNS 

Masyarakat mungkin bertanya, mengapa saat ini 

Kementerian PANRB melakukan moratorium PNS?Perlu 

argumentasi yang jelas untuk menjelaskan keputusan yang 

sulit itu. Karena pada dasarnya keputusan itu tidak terjadi 

secara tiba-tiba.Semua itu hasil kajian yang matang dengan 

memperhatikan untung dan ruginya. 

Dalam ulasannya Menteri PAN RB mengungkapkan bahwa 

keputusan moratorium ini pasti akan menimbulkan tentangan 

terutama bagi mereka yang berharap masuk menjadi PNS. 

Karena jika moratorium ini diberlakukan pada pemerintahaan 

Jokowi-JK yang mulai diberlakukan tahun 2015, maka dapat 

dipastikan bagi para sarjana yang ingin melamar menjadi PNS 

harus mengubur impiannya untuk sementara. Memang tak bisa 

dipungkiri, bahwa menjadi PNS merupakan harapan terbesar 

sebagian masyarakat Indonesia, khususnya para sarjana.Hal ini 

bisa dilihat dari membludaknya para pelamar CPNS. Bahkan tak 
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jarang satu formasi jabatan diperebutkan oleh ribuan pelamar 

kerja. 

Hal itu terjadi karena selama ini pola mindset yang melekat 

dan mengatakan bahwa menjadi PNS hidup akan semakin 

bahagia. Pandangan itu membuat sebagian warga masyarakat 

dan para generaasi muda tertarik untuk menjadi PNS. Padahal 

masih banyak pekerjaan yang bisa ditekuni selain PNS seperti 

pengusaha. Justru menjadi pengusaha akan membuat lapangan 

kerja semakin banyak dan mampu membuka lapangan 

pekerjaan buat orang lain. Pandangan itu tidak salah, namun, 

perlu diingat anggaran negara sudah terlalu banyak terserap 

kepada belanja pegawai. 

Karena itu agar moratorium ini tidak dianggap sebagai 

momok yang menakutkan. Kita akan melaksanakan 

moratorium PNS ini sekitar lima tahun. Tetapi kalau dalam dua 

atau tiga tahun keuangan negara sudah membaik, tentu akan 

dipertimbangkan lagi. 

Selain permasalahan moratorium PNS, Kementerian PANRB 

juga menjamin bahwa tidak ada lagi KKN dalam proses seleksi 

penerimaan CPNS. Kedekatan hubungan, baik saudara, ternan, 

sahabat, termasuk tim sukses tidak akan mempengaruhi 

kelulusan seseorang dalam tes CPNS. 

"lkuti prosedur yang berlaku. lni jamannya bersih dari KKN. 

Jangan dipikir kalau dekat dengan menteri, lalu bisa lui us semua 

dalam seleksi CPNS', ujar Menteri PAN RB dalam berbagai 

kesempatan. 
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Dalam perspektif demokrasi, ASN harus menghadirkan 

negara di tengah masyarakat, revolusi mental, moratorium, 

penghematan nasional, serta pemberantasan KKN. Sebagai 

Menteri PAN RB yang diberikan amanat untuk mewujudkan 

pelaksanaan revolusi mental di kalangan ASN. Hal itu bermuara 

agar Indonesia dapat dihormati oleh dunia sebagai negara yang 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance. 

Selain permasalahan moratorium 
PNS, Kementerian PANRB juga 
menjamin bahwa tidak ada lagi 

KKN dalam proses seleksi penerimaan 
CPNS. Kedekatan hubungan, baik 
saudara, teman, sahabat, termasuk 

tim sukses tidak akan mempengaruhi 
kelulusan seseorang dalam tes CPNS. 

Komitmen ASN 

Tantangan zaman yang dihadapi para pejuang kemerdekaan 

dengan kondisi saat ini jauh berbeda. Kita harus mengisi 

kemerdekaan dengan lebih produktif agar apa yang menjadi 

cita-cita para founding fathers dapat tercapai. Tantangan besar 

yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dalam lingkup nasional, 

regional, dan global memerlukan suatu upaya bersama yang 

melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai 
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Merauke. Gotong royong dalam kerja harus menjadi jiwa 

gerakan pemerintah Rl. 

Hal ini sesuai dengan Gerakan Nasional 70 tahun Indonesia 

Merdeka, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 

10 Maret 2015 tepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang. 

Presiden Joko Widodo bertekad menjadikannya sebagai titik 

tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan 

gotong-royong.Joko Widodo ingin menggunakan momentum 

perayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui 

tekad dalam mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. 

Kerja sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari 

gerakan revolusi mental yang juga dicanangkan oleh Presiden 

Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. Revolusi mental 

itu bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan 

mengikat para penyelenggara negara. 
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Kita harus berpikir dan bekerja out of 
the box dan berusaha untuk mencari 

ide-ide baru yang inovatif demi 

peningkatan kualitas pelayanan secara 

berkelanjutan untuk para pemangku 

kepentingan, khususnya masyarakat. 
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Karena itu, ASN harus bekerja secara profesional dan 

akuntabel dengan dilandasi integritas, sebagaimana nilai-nilai 

dasar yang telah disepakati di Kementerian PANRB. Sejalan 

dengan hal tersebut, Gerakan Ayo Kerja memerlukan inisiatif 

dan komitmen dari segenap aparatur negara untuk bekerja di 

luar kebiasaan. 

Kita harus berpikir dan bekerja out of the box dan berusaha 

untuk mencari ide-ide baru yang inovatif demi peningkatan 

kualitas pelayanan masyarakat. Hal ini tidak mungkin dicapai 

tanpa adanya tekad yang kuat dari segenap aparatur negara 

untuk terus belajar dan senantiasa melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerjanya. Sehingga senantiasa menjadi teladan 

kebaikan di tengah rakyat. 

* * * 
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Membangun Tata 
Kelola Pemerintahan 

Efektif dan Efisien 

"Masyarakat tidak lagi ditempatkan 
sebagai obyek, tetapi subyek dalam berbagai 
proses pembuatan keputusan administrasi 

pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk 
perlindungan hukum kepada masyarakat 
dari perbuatan yang tidak professional." 

- Yuddy Chrisnandi -
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Tak mau hanya duduk manis di kantornya. Untuk memastikan tugas yang dfembannya 
berjafan dengan balk, mefakukan langkah jemput bola, diantaranya ke Kementerian 
Ristek Dikti, Kementerian ATR/Kepa/a BPN dan Kementerfan Dlkbud untuk 
membahas struktur organisasi Kementerian. 
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Undang Undang Administrasi Pemerintahan 
dan Profesionalisme Pejabat 

S etelah sepuluh tahun disusun, kehadiran UU Adpem 

(Administrasi Pemerintahan) menjadi salah satu 

elemen terpenting dalam reformasi birokrasi. UU ini 

pun akan semakin mengukuhkan dan melengkapi 

keberadaan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU 

Administrasi Pemerintahan ini akan memberikan kejelasan dan 

transparansi prosedur dan partisipasi publik untuk mendorong 

percepatan pemberantasan korupsi. 

Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai obyek, 

tetapi subyek dalam berbagai proses pembuatan keputusan 

administrasi pemerintahan. Hal 1n1 merupakan bentuk 

perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan yang 

tidak professional, tidak independen dan sewenang-wenang 

dari pejabat.lni merupakan terobosan baru untuk menunjukkan 

perilaku profesional dari instansi pemerintah. 

Secara yuridis, UU ini didasari bahwa pelaksanaan 

kewenangan oleh pejabat dianut prinsip preasumptio justae 

causa, di mana seorang pejabat akan mempergunakan 

kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

konstitusional. Pengaturan penggunaan kewenangan oleh 

pejabat, semata-mata untuk menjamin terlaksananya asas 

BAB 5 

Membangun lata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien 1123 



legalitas dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dalam administrasi pemerintahan. 

Pengaturan penggunaan kewenangan 
oleh pejabat, semata-mata untuk 

menjamin terlaksananya asas legalitas 
dan asas-asas umum penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dalam 
administrasi pemerintahan. 

Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum material bagi 

setiap pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan, 

untuk melengkapi hukum formil sebagaimana diatur dalam UU 

Peradilan Tata Usaha Negara, yakni UU No. 5 Tahun 1986, jo. 

UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.Undang

undang ini menjadi dasar bagi para pejabat administrasi dalam 

membuat keputusan dan tindakan, serta hakim dalam memutus 

gugatan di PTUN. 

UU Adpem juga akan menjadi dasar kodifikasi istilah 

hukum administrasi dan keputusan serta tindakan administrasi 

pemerintahan. UU ini pun dapat melindungi individu dan 

masyarakat dalam usaha memperoleh haknya dari praktik 

maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh institusi 

atau pejabat pemerintahan. 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi memukul gong sebagai tanda pembukaan sosialisasi 
UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Di sisi lain, undang-undang ini juga memberikan proses 

pembelajaran kepada individu ·dan masyarakat, bahwa dalam 

memperoleh haknya harus sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Jika UU ini sudah diberlakukan secara penuh, maka 

prinsip-prinsip good governance, dapat diwujudkan dalam 

norma hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh institusi, 

pejabat pemerintah dan masyarakat. Misalnya partisipasi, 

transparansi, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, 

profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan, daya tanggap 

dan lain-lain, 

UU ini tidak saja berlaku bagi kalangan pejabat ekse

kutif. Akan tetapi, juga untuk institusi serta pejabat yang 

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam lingkup 
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Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Administrasi Pemerintah Korsel Chong 
Jong Sup saat Penandatanganan Pengaturan Pembentukan Komite Bersama E-Goverment 
di Susan, Korea Selatan 



lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. UU ini akan menjadi salah 

satu media untuk memberikan kepastian hukum atas setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. 

Pemanfaatan Teknologi lnformasi dalam 
Pemerintahan 

» Permasalahan E-Gov 

lstilah E-Gov baru dikenal pada akhir era 1990-an. 

Sebelumnya, istilah yang lebih dahulu populer adalah 

komputerisasi (untuk sistem informasi pemerintahan). lni 

terjadi karena pada awalnya, pemanfaatan TIK di lingkup 

pemerintahan dimulai dengan penggunaan komputer 

untuk menggantikan mesin tik dalam proses pengelolaan 

surat menyurat. 

Secara historis, setelah komputer digunakan untuk 

menggantikan peran mesin tik, pemerintah Indonesia 

kemudian mulai masuk ke era komputer berjaringan, 

dengan dua proyek penting yang menjadi pionirnya, 

yaitu Sistem lnformasi Kepegawaian (1995) dan Sistem 

Komunikasi Dalam Negeri (1997). 

Pencapaian pemerintah tersebut tidak terlepas dari 

peran serta aktif kalangan akademisi, praktisi, dan pebisnis 

yang sejak pertengahan tahun 1980-an mulai aktif 

mengembangkan teknologi internet di Indonesia. 

Tahun 1992-1994 berhasil mewujudkan PAGUYU

BANNET, dan dilanjutkan pada tahun 1994 dengan 

beroperasinya Penyelenggara Jasa Internet yang pertama 
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yaitu IPTEKNET, dan Penyelenggara Jasa Internet komersial 

yang pertama yaitu INDONET. 

Saat ini pembangunan dan penyelenggaraan admi

nistrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang telah 

memanfaatkan TIK telah amat banyak dan masyarakat pun 

kini telah a mat familiar dengan pemanfaatan TIK, terutama 

pemanfaatan telepon selular dan komputer. 

Permasalahan ejisiensi dalam 
bidang E-Gov harus segara diatasi, 

karena E-Gov seharusnya bisa 
menjadi sarana untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan bukan 
sebaliknya menjadi sesuatu yang 

membebani perekonomian. 

Namun demikian, masih ada suatu masalah besar di 

bidang E-Gov, yang jika tidak segera diatasi akan meru

gikan Bangsa dan Negara, yaitu: INEFISIENSI. 

Dewan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Nasional 

(Detiknas) mengeidentifikasi, setidaknya ada 6 perma

salahan besar di bidang E-Gov di tanah air dewasa ini. 

Pertama, aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap

tiap lnstitusi yang terlihat dari aplikasi di tiap Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah (K/LID) tersebar dan bera

gam; Kedua, terkait terciptanya pulau-pulau sistem; Ketiga 
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Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana, Rini Widyantini 

terkait data dasar yang menjadi rujukan bagi aplikasi 

generik tidak sama; Keempat menyangkut kapasitas 

bandwidth pemerintahan belum memadai dan masih 

terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara instansi 

pemerintah; kelima tidak adanya standarisasi pusat data di 

K/LID dan pusat data yang telah dioperasikan umumnya 

masih kurang memadai; dan keenam masih banyak 

instansi pemerintah yang memiliki nilai kurang dalam 

indeks keamanan informasi dan penerapan keamanan 

informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena 

lebih mengedepankan implementasi teknologi. 

Permasalahan efisiensi dalam bidang E-Gov tersebut 

harus segara diatasi, karena E-Gov seharusnya bisa 
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menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang 

membebani perekonomian. Dalam situasi saat ini, dimana 

perekonomian Indonesia telah terintegrasi dengan sistem 

perekonomian dunia (WTO) dan sistem perekonomian 

regional (ASEAN) yang mengedepankan prinsip liberalisasi, 

dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap kemampuan 

perekonomian Indonesia akan semakin berat. 

Adalah suatu condition sine qua non bahwa sistem 

perekonomian Indonesia harus mampu melindungi 

segenap pelaku ekonomi di Indonesia, khususnya mereka 

yang kemampuan ekonominya lemah. E-Gov haruslah 

Pemeringkatan e-Government Indonesia 
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menjadi pranata yang dapat menguatkan kemampuan 

perekonomian Indonesia dan bukan malah menambah 

masalah. 

);;> Perangi lnefisiensi dengan UU E-Gov 

Efisiensi anggaran pemerintah selama ini merupakan 

permasalahan yang sepertinya sulit untuk dicarikan 

pemecahannya. Berbagai harapan yang dilontarkan 

kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran 

dengan menekan pas yang tidak terkait langsung dengan 

kepentingan rakyat misalnya pembelian berbagai fasilitas 

baru, termasuk mobil dinas. 

Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan 

publik yang disebut dengan electronic government 

(E-Gov) sudah menjadi tuntutan pemerintahan modern. 

Selain perlu belajar dan r:nenjalin kerjasama dengan negara 

jawara E-Gov, pemerintah juga tengah menyiapkan 

Undang-Undang tentang £-government, yang saat ini 

masih berupa naskah akademis. 

Kehadiran undang-undang tersebut, diharapkan bisa 

mengatasi berbagai permasalahan yang menggelayut 

dalam praktek E-Gov dewasa ini, utamanya inefisiensi. 

Hal ini harus segara diatasi, karena e-Gov seharusnya 

bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang 

membebani perekonomian. 

Meski tengah menjadi harapan besar yakni peme

rintahan yang berbasis elektronik (£-government) nyatanya 
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dipandang masih tertinggal cukup jauh dibandingkan 

negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada survey yang 

dilakukan oleh PBB yang berjudul £-government Survey 

2014 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 106 

dari 193 negara di dunia soal pengadopsian pemerintahan 

yang berbasis digital ini. Walau Indonesia telah cukup lama 

'mencoba' untuk mengadopsi langkah ini, namun tak ada 

peraihan peringkat yang signifikan dalam skala global. 

Meskipun selama dua dekade kita mengembang

kan E-Goverment, peringkat kita secara global masih 

jauh, salah satu isu utama dari persoalan ini ialah tidak 

adanya sistem £-government yang merata di setiap 

daerah, alhasil kesenjangannya mungkin cukup besar. 

Ada banyak desa atau kabupaten dan kota yang 

penyelenggaraan e-government sangat baik, tapi survei 

yang dilakukan PBB melihat secara keseluruhan dan 

wilayah Indonesia masih banyak yang belum menerapkan 

prinsip e-goverment sepenuhnya. 

Walau begitu kita akui bahwa transparansi yang 

dilakukan pemerintah sendiri sebenarnya sudah mulai 

ditunjukkan dengan beberapa langkah yang dilakukan, 

di antaranya mulai dibukanya portal data pemerintah 

Indonesia Portal.id yang bisa dimanfaatkan untuk 

mengawas kinerja pemerintah, serta beberapa dukungan 

terkait pemanfaatan open data dalam ajang kreasi 

hackathon yang sempat diadakan beberapa waktu lalu. 

Terlihat jelas masih banyak manfaat positif lain jika 

penerapan £-government ini digenjot di waktu mendatang. 
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Misalnya saja, dalam skala nasional, manfaat terdekat yang 

paling bisa dirasakan ialah pelayanan publik yang tentu 

akan semakin prima lewat solusi digital. Sebagai contoh, 

fungsi e-KTP yang hingga detik ini tak kunjung memiliki 

fungsi yang jelas di masyarakat, bisa mulai diterapkan 

demi kemajuan masyarakat. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dalam administrasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang 
disebut dengan electronic government 

(E-Gov) sudah menjadi tuntutan 
pemerintahan modern. 

~ Perlunya E-Gov 

Tata kelola pemerintahan semestinya sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat, sehingga bisa memberikan 

pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. 

Sejalan dengan globalisasi informasi, kini masyarakat 

pun sudah melek teknologi, sehingga pemerintah pun 

harus mengimbanginya dengan menerapkan sistem 

pemerintahan elektronik (£-government). 

Penerapan e-gov memang suatu keniscayaan. 

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan, perlunya e-gov 

di Indonesia. Pertama, untuk mewujudkan birokrasi yang 

transparan, efektif dan efisien. Kedua, utuk membangun 

proses bisnis pemerintahan yang mampu menjawab 

perubahan yang kompleks dan dinamis secara cepat. 
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Ketiga, mengembangkan sistem dan proses kerja yang 

lebih lentur unt~k memfasilitasi berbagai bentuk interaksi 

yang kompleks antar lembaga pemerintah, masyarakat, 

dan dunia usaha. 

Saat ini, pelaksanaan pemerintahan elektronik masih 

terfragmentasi ke dalam silo-silo. Setiap instansi, baik 

kementerian, lembaga, kabupaten serta kota, membangun 

e-gov sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, setiap 

instansi juga membangun aplikasi masing-masing, meski 

instansi leading sectornya telah menyediakan aplikasinya 

dan diberikan secara gratis. 

Dalam setiap instansi juga terdapat pulau-pulau e-gov. 

Dampaknya, terjadi inefisiensi dan inefektivitas. Duplikasi 

aplikasi berarti terjadi duplikasi anggaran, yang berujung 

pada pemborosan.Karena setiap instansi memiliki sistem 

masing-masing, maka utilitas sistem e-gov secara nsional 

pun rendah, biaya operasional tak terkendali, serta kurang 

memperhatikan manajemen risiko. Belum lagi masalah 

distribusi sumberdaya TIK yang timpang. 

Dampak lainnya, belanja infrastruktur tidak terkendali, 

risiko keamanan informasi, interkoneksi rendah, integrasi 

sistem nyaris tak terwujud, tidak ada standarisasi dan 

sertifikasi kelaikan operasi layanan e-gov, dan tentunya 

kualitas layanan juga rendah. Deputi Kelembagaan 

dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Wdyantini 

mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan perangkat 

peraturan perundang-undangan untuk mengintegrasikan 

e-gov. Saat ini sudah disusun rancangan Peraturan 
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Presiden. Saat ini juga, sudah ada naskah akademis RUU 

£-government. 

Peraturan perundangan itu dibutuhkan sebagai 

payung hukum penerapan e-gov. Dalam waktu dekat, 

Perpres diharapkan bisa diterbitkan sebelum lahirnya 

undang-undang.Kementerian PANRB sudah membuat 

road map (peta jalan) e-gov 2015-2019. Tahun 2015 ini 

disebut sebagai tahapan lnformasi, yakni mendekatkan 

informasi ke publik dan pengguna. Berikutnya pada tahun 

2016 memasuki tahapan interaksi, maksudnya publik dan 

pengguna dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui 

sistemTIK terpadu. Dilanjutkan pada tahun 2017 dengan 

tahapan transaksi, maksudnya publik dan pengguna 

dapat melakukan transaksi misalnya perizinan melalui 

sistemTIK pemerintah. Tahun 2018 akan memasuki 

tahapan kolaborasi, maksudnya antar kementerian dan 

Lembaga berkolaborasi untuk memadukan layanan dalam 

sistemTIK pemerintah. Dan pada tahun 2019 masuk ke 

tahap optimalisasi, maksudnya layanan yang telah terpadu 

terus dioptimalisasikan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

* * * 
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Mewujudkan 
Birokrasi Bersih dan 

Melayani 

Agenda revolusi mental sebagai wujud 
pelaksanaan reformasi birokrasi, terus 

kami gelorakan dalam berbagai kesempatan 
sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi 

bersih dan melayani. " 

"'Yuddy Chrisnandi ...., 
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B irokrasi merupakan alat utama dalam penye

lenggaraan pemerintahan. Berfungsi untuk 

menerjemahkan berbagai keputusan politik ke 

dalam berbagai kebijakan publik, penyelenggaraan 

pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Birokrasi 

menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda 

negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan 

sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efek

tif, demokratis, dan terpercaya akan tercermin dari berkurangnya 

tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang, meningkatnya 

kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintah 

pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi 

dengan didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan 

kompeten. 

Tanpa mengabaikan capaian dari pemerintahan sebe

lumnya, fakta dari berbagai indikator yang ada menggiring 

kita pada kesimpulan, bahwa masih banyak hal yang mutlak 

kita lakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Sebagai tambahan, 

pelajaran dari negara-negara maju memberikan bukti empiris 

bahwa membangun keberhasilan tata kelola pemerintahan 

membutuhkan komitmen yang kuat, partisipasi berbagai pihak, 

konsistensi dan kesinambungan agenda reformasi birokrasi. 

Penguatan kebijakan reformasi birokrasi dilakukan melalui 

penetapan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai 

panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat 

nasional maupun instansi pemerintah. 
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Sejak pelaksanaan reformasi birokrasi digulirkan, sudah 

banyak hal yang dicapai oleh pemerintah. Hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan 

peningkatan rata-rata capaian nilai indeks reformasi birokrasi. 

Hasil evaluasi sementara pada 19 Kementerian/Lembaga yang 

telah selesai dievaluai rata-rata Nilai lndeks Reformasi Birokrasi 

(tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi) tahun 

2014 adalah 57,34, sementara itu pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 67,21. Adapun terhadap Kementerian/Lembaga lain

nya sedang dalam proses evaluasi. 

Kementerian PAN RB bekerja sama dengan BPS dan KPK 

di tahun 2015 melakukan survei kepuasan pelayanan publik dan 

integritas (antikorupsi). Survei tersebut dilakukan untuk melihat 

dampak dari reformasi birokrasi. 

Hasil dari sampel terhadap 21 kementerian/lembaga 

menunjukkan rentang skor antara 2,9 dan 3,13 dari skala 4 

sebagai skor yang terbaik. Demikian juga dari indikator yang 

ada, reformasi birokrasi di tingkat instansi pemerintah daerah 

menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, seperti: 

membaiknya kualitas pelayanan publik di banyak daerah, 

pelaksanaan penerimaan CPNS yang semakin transparan, 

pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka serta trend 

penguatan akuntabilitas kinerja yang meningkat. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(SAKIP) merupakan manajemen kinerja pemerintahan sebagai 

pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang 
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Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerapan SAKIP yang 

baik akan meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran yang berorientasi kepada manfaat/hasil 

kepada masyarakat. 

Dalam upaya mendorong instansi pemerintah untuk 

menerapkan manajemen kinerja dengan baik, dan bisa 

menerapkan anggaran berbasis kinerja secara benar, 

Kementerian PANRB melakukan evaluasi SA KIP terhadap seluruh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Evaluasi ini 

akan memberikan gambaran tentang kemajuan pelaksanaan 

manajemen kinerja di instansi pemerintah; mengidentifikasikan 

kelemahan/kekurangan serta memberikan rekomendasi 

perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen kinerja di masing

masing instansi pemerintah. 

Hasil evaluasi per tahun 2014, menunjukkan rata-rata 

nilai akuntabilitas kinerja terhadap 83 Kementerian/Lembaga 

sebesar 64,69 (Kategori "Baik"), 34 Pemer:intah Provinsi 

59,21 (Kategori "Cukup") dan 505 Pemerintah Kab/Kota 

44,92 (Kategori "Kurang"). Sedangkan untuk tahun 2015, 

proses evaluasi masih berlangsung. Namun, berdasarkan 

perkembangan dari awal tahun 2015, dapat diproyeksikan akan 

terjadi kenaikan nilai rata-rata akuntabilitas kinerja, khususnya 

di pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Adapun proyeksi perkiraan kenaikan nilai rata-rata tersebut 

menjadi Kementerian/Lembaga 67, Pemerintah Provinsi 63 dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota 51. 

140 1 
REFORMASI BIROKRASI DAN REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 
KIPRAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 



Proyeksi tersebut diperoleh berdasarkan hasil pra evaluasi 

yang dilakukan terhadap beberapa K/L/P yang di tahun 2015 

ini pimpinan K/L/P menunjukkan komitmen yang tinggi 

untuk memperbaiki kinerjanya. Secara faktual angka-angka 

ini menunjukkan kemampuan instansi pemerintah dalam 

mempertang-gungjawabkan hasil penggunaan anggaran 

kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 

Langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian 

PANRB di tahun 2015 dalam mendorong percepatan perbaikan 

manajemen kinerja (SAKIP) baik di lingkungan K/L dan Pemda 

antara lain dengan: 

Menerbitkan MoU dengan Kementerian PPN/Bappenas 

untuk menyempurnakan beberapa peraturan/petunjuk pelak

sanaan di bidang perencanaan, dan manajemen kinerja yang 

mengacu pada arsitektur informasi kinerja yang sama, sehingga 

dihasilkan informasi kinerja yang seragam dan mengurangi 

duplikasi dan inefisiensi dalam penyusunan dokumen dan 

pelaporan; 

Menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 

Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, 

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan 

Pedoman Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah 

Pusat; 

Melakukan pendampingan secara intensif kepada instansi 

pemerintah yang dijadikan pilot project.Pemilihan ini didasarkan 
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atas komitmen pimpinan serta seluruh jajaran di lingkungannya 

yang tinggi untuk melakukan perubahan. 

Dalam rangka menciptakan unit-unit kerja pelayanan yang 

bersih dan berfokus kepada kepuasan masyarakat, Kementerian 

PANRB menggunakan strategi pembangunan Zona lntegritas di 

lnstansi Pemerintah. Sampai dengan Oktober 2015, Sebanyak 

352 instansi pemerintah telah mencanangkan pembangunan Zl, 

yang terdiri dari 28 Kementerian, 27 Lembaga, 22 Pemerintah 

Provinsi, dan 275 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Periode 

Januari-Oktober 2015, sebanyak 93 unit kerja telah diajukan 

untuk dinilai kelayakannya untuk memperoleh predikat 

WBK/WBBM, dengan rincian: 23 unit kerja di lingkungan 6 

Kementerian, dan 44 Unit Kerja di 11 Lembaga, 4 unit kerja 

di 2 Pemerintah Provinsi, dan 22 unit kerja di 8 Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Saat ini terhadap unit kerja pelayanan tersebut 

sedang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan predikat 

WBK/WBBM. 

lntegritas dalam bentuk kejujuran juga harusditunjukkan 

oleh setiap ASN/TNI/ POLRI dalam melakukan klaim atas 

pendidikan yang telah dicapainya. Melihat indikasi maraknya 

penggunaan ijazah palsu, maka diterbitkan Surat Edaran 

Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanganan 

ljazah Palsu ASN/TNI/POLRI di Lingkungan lnstansi Pemerintah. 

Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan 

profesionalisme, serta penempatan pegawai sesuai dengan 

kualifikasi dan kompetensi. 

Untuk menjaga netralitas dan mencegah politisasi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak tahun 2015, 
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telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor: B/2355/ 

MPANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan 

Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak. Sejalan dengan kebijakan ini, Menteri PANRB, Menteri 

Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu 

telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 

tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas ASN 

pada Pelaksanaan Pilkada. Tindak lanjut dari MoU ini adalah 

pembentukan Satuan Tugas yang dilantik oleh Wakil Presiden 

Rl pada tanggal 23 Oktober 2015. 

Penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP) dalam hal: (1) pengendalian gratifikasi kepada seluruh 

ASN; (2) penerapan kebijakan Whistle-Blowing System (WBS); 

dan (3) Penetapan mekanisme penanganan konflik kepen

tingan di setiap K/L/Pemda. 

Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental di Bidang 

Aparatur Negara dilakukan secara masif menggunakan berbagai 

sarana komunikasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh 

lini pemerintahan dan lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan 

utama kampanye ini adalah melakukan tinjauan langsung atau 

blusukan di 451 instansi pemerintah, dengan rincian 119 instansi 

pusat dan 332 instansi daerah. Tujuannya untuk mengakselarasi 

perubahan mind set ASN dari budaya priyayi ke budaya 

melayani; dan memberikan pesan kepada masyarakat tentang 

tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan 

publik yang lebih baik. Kampanye gerakan yang dilaksanakan 

pada awal pemerintahan adalah penggunaan anggaran secara 

efektif dengan mengajak semua instansi pemerintah untuk 
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"mengerem" penggunaan anggaran yang tidak terarah, 

misalnya rapat di luar kantor/hotel. Hal ini ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka 

Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Sebagai 

hasilnya, gerakan ini berhasil menghemat anggaran pemerintah 

kurang lebih Rp. 5,3 Triliun. 

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui 

aplikasi LAPOR dan e-mail Halo-menpan sejak tanggal 10 

Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2015 mencapai 

3.337 pengaduan. Dari semua pengaduan tersebut yang 

sudah ditangani sebanyak 2.848 pengaduan dan yang sedang 

ditangani sebanyak 489 pengaduan. Dengan kata lain 85,35% 

pengaduan telah diselesaikan. Sedangkan pengaduan yang 

diterima melalui Tromol Pos 5000 (TP 5000) sebanyak 565 surat 

pengaduan yang sebagian besar pengaduan yang diterima 

terkait dengan masalah kepegawaian dan pertanahan. Saat ini 

tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan melalui TP 5000 

sebesar 45,6% dan sisanya masih dalam proses penanganan di 

K/L/Pemda yang bersangkutan. 

Peningkatan strategi pemberantasan korupsi melalui upaya 

pencegahan juga dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui 

penerbitan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2015 

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN). 

Terobosan penting dalam kebijakan ini adalah kewajiban bagi 

setiap ASN untuk melaporkan harta kekayaannya melalui 

aplikasi SiHarka. Sampai saat ini telah lebih dari 800.000 orang 
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ASN atau sekitar 20% total PNS yang ada telah menyampaikan 

LHKASN. 

Penguatan kebijakan di bidang tata laksana sebagai 

tindak lanjut UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; 

Pengembalian Ganti Rugi. Rancangan PP tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif telah disampaikan kepada 

Presiden 

Perumusan Kebijakan mengenai Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyusunan 

rancangan Perpres dan ke depan akan disiapkan UU tentang 

SPBE. Pada saat yang bersamaan berkaitan dengan SPBE atau 

yang dikenal sebagai elektronic government telah dilakukan 

kerja sama dengan Kominfo serta diperkuat oleh 2 kerja sama 

internasional di tahun 2015 melalui implementasi MoU dengan 

Pemerintah Republik Korea dan Republik Singapura. 

Menetapkan kebijakan mengenai pembatasan 

penyelenggaraan rapat kerja di luar kantor dan optimalisasi 

pemanfaatan sarana/prasarana pemerintahan, serta revitalisasi 

Gerakan Hidup Sederhana. Hal ini mendorong terjadinya 

perubahan mind set dari aparatur sipil negara untuk lebih 

memaksimalkan sarana dan prasarana pemerintah. 

Penguatan kebijakan sebagai tindak lanjut UU Nomor 

5 tentang Aparatur Sipil Negara, saat ini sedang disusun 6 

Peraturan Pemerintah (PP) dengan perkembangan sebagai 

berikut: 
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PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) telah diterbitkan pada 

bulan September 2015; PP tentang Manajemen PNS telah selesai 

dilakukan harmonisasi dan akan disampaikan ke Presiden melalui 

Menteri Sekretaris Negara; RPP tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan RPP tentang 

Gaji dan Tunjangan telah disampaikan kepada MenkumHAM, 

untuk dilakukan proses harmonisasi; 4 RPP lainnya, yaitu RPP 

tentang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, RPP tentang Disiplin 

dan Penilaian Kinerja, RPP tentang Korps Pegawai ASN, dan 

RPP tentang Pengelolaan Kinerja masih dalam proses finalisasi 

dalam pembahasan oleh Tim Lintas Kementerian. 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDM Aparaturdilakukan 

melalui strategi berikut: Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, 

dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, 

mulai tahun 2014 pengajuan formasi dilakukan melalui aplikasi 

e-formasi dan proses seleksi telah dilakukan secara terbuka dan 

menggunakan sistem CAT; Pemberlakuan kebijakan Moratorium 

-Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam rangka penataan 

jumlah dan distribusi ASN; Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi 

(JPT) secara terbuka pada setiap K/L/Pemda dengan prioritas 

pada 34 Kementerian Kabinet Kerja; Untuk mendukung 

terwujudnya profesionalisme diperlukan standar kompetensi 

jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Sampai dengan 

tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang telah memiliki 

standar kompetensi jabatan struktural sebanyak 43 instansi dan 

jumlah jabatan fungsional yang telah dibentuk sebanyak 142 

jabatan. 
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Penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya 

Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Bidan Desa; Dalam rangka 

penegakan disiplin ASN, Menteri PAN RB selaku Ketua Badan 

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melaksanakan 5 (lima) kali 

sidang BAPEK yang memutuskan 245 hasil keputusan sidang 

yang diuraikan sebagai berikut: 1 keputusan pembatalan, 1 

keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat 1 tahun, 6 keputusan 

Turun pangkat 1 tahun, 80 keputusan Turun pangkat 3 tahun, 5 

keputusan pembebasan jabatan, 146 keputusan Pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan 6 keputusan 

pembatalan SK BAPEK. 

Sesuai dengan mandat Pasal 42 UU No. 5 Tahun 2014 

telah dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai 

lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi 

politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan 

berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta 

menjadi perekat dan pemersatu bangsa. 

Di bidang pelayanan publik, Kementerian PAN RB juga 

melaksanakan Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik pada tahun 

2015. Kompetisi ini merupakan salah satu upaya mendorong 

tumbuhnya satu inovasi pada setiap instansi (One Agency

One Innovation) yang diikuti 1.189 inovasi dan ditetapkan Top 

25 lnovasi Pelayanan Publik. Selain itu, pengikutsertaan 37 

pemenang kompetisi inovasi nasional dalam United Nations 

Public Service Awards (UNPSA), hasilnya terdapat 2 inovasi dari 

Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Sragen yang ditetapkan 

sebagai pemenang kedua di wilayah Asia dan Pasifik dalam 

kompetisi pelayanan publik tingkat PBB. 
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Selain itu juga diselenggarakan Gelar Pameran dan 

Simposium lnovasi Pelayanan Publik Nasional pada tanggal 

14-16 Juni 2015 yang merupakan tindak lanjut hasil Kompetisi 

lnovasi Pelayanan Publik yang bertujuan mempromosikan 

inovasi pelayanan publik dari K/L/P, melakukan simulasi inovasi 

pelayanan publik, berbagi pengalaman dan mendorong replikasi 

inovasi pelayanan publik. 

Evaluasi Pelayanan Publik tertentu di 57 kabupaten/kota 

dalam rangka mendorong perbaikan peringkat Ease of Doing 

Business (EoDB) dan Global Competitiveness Index dengan 

prioritas pada pelayanan publik di bandar udara, pelabuhan, 

PTSP, rumah sakit umum daerah, imigrasi, BPN, Polsek dan 

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil. Tahun 2015 peringkat 

EoDB Indonesia adalah 114 mengalami kenaikan dibanding 

posisi 117 di tahun 2014. 

Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat, 

antara lain melalui pembangunan website www.lapor.go.id 

yang merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB dengan 

Kantor Stat Presiden (KSP). Sampai saat ini telah ditangani 

708 pengaduan yang berkadar pengawasan, diantaranya 504 

pengaduan (71 %) telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. 
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Kementerian PANRB sesuai dengan tugas dan fungsinya 

dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

reformasi birokrasi memiliki peran strategis melaksanakan 

percepatan reformasi birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan 

reformasi birokasi dan tata kelola merupakan salah satu 

prasyarat tercapainya tujuan pembangunan, karena pelaksanaan 
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reformasi di berbagai bidang lain selalu memerlukan aparatur 

negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Dalam peran strategis tersebut selama 1 tahun kabinet 

kerja, Kementerian PANRB telah melaksanakan berbagai 

langkah strategis yang terintegrasi dalam Kampanye Gerakan 

Nasional Revolusi Mental Aparatur Negara, sebagai berikut: 

• Penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan 

pengawasan dilakukan melalui: a) Penguatan kelembagaan 

pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); b) Penguatan 

kebijakan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; c) 

Penguatan Kebijakan dan koordiniasi akuntabilitas kinerja; 

dan d) Penguatan kebijakan dan koordinasi pengawasan 

dan peningkatan integritas aparatur. 

• Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana dilakukan 

melalui: a) Percepatan penataan organisasi Kabinet Kerja; 

b) Percepatan penataan Lembaga Non Struktural (LNS); 

c) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan; d) Tindak Lanjut Undang-Undang No. 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan 

e) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(e-government) Terintegrasi. 

• Penguatan SDM Aparatur dilakukan melalui: a) Penyelesaian 

Peraturan Peaksanaan UU ASN; b) Seleksi CASN dengan 

CAT; c) Moratorium Penerimaan CASN; d) Pengisian JPT 

secara Terbuka; e) Pengembangan SDM Aparatur Berbasis 

Kompetensi; f) Penanganan Eks THK II; g) Penanganan 

Bidan Desa dan h) Operasionalisasi KASN. 
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• Penguatan Pelayanan Publik dilakukan melalui: a) 

Pelaksanaan lnovasi Pelayanan Publik; b) Evaluasi pelayanan 

Publik dan c) lmplementasi Sistem Pengaduan Masyarakat 

"LAPOR" 

Dalam tataran undang-undang, saat ini terdapat empat 

undang-undang sebagai fondasi dalam pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus terus 

didorong implementasinya, yakni Undang-Undang No. 39/2008 

tentang Kementerian Negara, Undang-Undang No. 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 

Penerapan UU tentang Kementerian Negara sudah teruji 

sejak lima tahun silam, dan saat pembentukan Kabinet Kerja oleh 

Presiden Jokowi, tahun 2014 silam. Sesuai amanat UU tersebut, 

Presiden hanya menetapkan 34 Menteri. Untuk mendukung 

pelaksanaan keempat UU tersebut, dalam setahun terakhir 

(Oktober 2014 September 2015) telah diterbitkan sejumlah 

kebijakan, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan 

Presiden, dan Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri 

PANRB. Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyiapkan dan 

menyusun RUU £-government dan RUU Sistim Pengawasan 

Intern Pemerintah (SPIP). 

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2015-2019, 

juga diperkuat dengan ditetapkannya Menteri PAN RB Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019. Sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah Kabinet 

Kerja, fokus sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga 
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hal, yaitu: terwuj~dnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, 

birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki 

pelayanan yang berkualitas. 

Pada tingkat nasional, upaya reformasi birokrasi dilakukan 

dengan fokus memperbaiki kerangka regulasi penyelenggaraan 

pemerintahan yang mencakup pembenahan berbagai area 

perubahan kelembagaan pemerintahan, manajemen sumber 

daya manusia Aparatur Sipil Negara, kualitas peraturan 

perundang-undangan, bisnis proses pemerintahan, manajemen/ 

akuntabilitas kinerja, sistem pengawasan, manaJemen 

pelayanan, dan mental aparatur. 

Pada tingkat instansional (instansi pemerintah), upaya 

reformasi birokrasi dilakukan dengan fokus pada perubahan di 

masing-masing instansi yang juga mencakup area perubahan 

kelembagaan pemerintahan, manajemen sumber daya manusia 

Aparatur Sipil Negara, kualitas peraturan perundang-undangan, 

bisnis proses pemerintahan, manajemen/akuntabilitas kinerja, 

sistem pengawasan, manajemen pelayanan, dan mental 

aparatur. 

Selain itu, juga ditetapkan kerangka penguatan pelak

sanaan reformasi birokrasi melalui pertukaran pengetahuan 

(knowledge sharing), penguatan operasional serta monitoring 

dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan 

pelaksanaan di masing-masing instansi pemerintah. 

Sejak pelaksanaan reformasi birokrasi digulirkan, sudah 

banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah baik secara nasional 

maupun melalui pelaksanaan di masing-masing instansi 
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pemerintah. Dari hasil evaluasi terhadap seluruh kementerian/ 

lembaga tentang pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan 

peningkatan rata-rata capaian nilai indeks reformasi birokrasi. 

Hasil evaluasi sementara pada 19 Kementerian/Lembaga yang 

telah selesai dievaluasi menunjukkan bahwa rata-rata Nilai 

lndeks Reformasi Birokrasi tahun 2014 (tingkat kemajuan 

pelaksanaan reformasi birokrasi) adalah 57,34, sementara itu, 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,21. Adapun terhadap 

Kementerian/Lembaga lainnya sedang dalam proses evaluasi. 

Saat ini untuk pemerintah daerah sedang dalam proses 

evaluasi. Sebagian besar pemerintah daerah telah menunjukkan 

hasil perbaikan yang signifikan. Hal ini terlihat dari membaiknya 

kualitas pelayanan publik, pelaksanaan penerimaan CPNS 

yang semakin transparan, pelaksanaan promosi jabatan 

secara terbuka serta tren penguatan akuntabilitas kinerja yang 

meningkat. 

Kementerian PANRB bekerjasama dengan BPS dan KPK 

di tahun 2015 melakukan survei kepuasan pelayanan publik 

dan integritas (anti korupsi). Survei tersebut dilakukan untuk 

melihat dampak dari reformasi birokrasi.Hasil dari sampel 

terhadap 21 kementerian/lembaga menunjukkan rentang skor 

antara 2,9 dan 3,13 dari skala 4 sebagai skor yang terbaik. 

Demikian juga dari indikator yang ada, reformasi birokrasi 

di tingkat pemerintah menunjukkan kemajuan yang cukup 

signifikan, seperti: membaiknya kualitas pelayanan publik di 

banyak daerah, pelaksanaan penerimaan CPNS yang semakin 

transparan, pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka serta 

trend penguatan akuntabilitas kinerja yang meningkat. 
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Langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PAN 

RB di tahun 2015 dalam mendorong percepatan perbaikan 

manajemen kinerja (SAKIP) baik di lingkungan K/L dan Pemda 

antara lain dengan: 

Menerbitkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 

Kementerian PPN/Bappenas untuk menyempurnakan beberapa 

peraturan/petunjuk pelaksanaan di bidang perencanaan, dan 

manajemen kinerja yang mengacu pada arsitektur informasi 

kinerja yang sama, sehingga dihasilkan informasi kinerja yang 

seragam dan mengurangi duplikasi dan inefisiensi dalam 

penyusunan dokumen dan pelaporan. 

Menerbitkan dan menyempurnakan berbagai peraturan 

pelaksanaan SAKIP, antara lain Peraturan Menteri PAN RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas 

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.Peraturan ini diterbitkan 

untuk memastikan keselarasan kinerja, komitmen penerima 

dan pemberi amanah, keterukuran kinerja sesuai dengan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di setiap 

instansi pemerintah. 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. 

Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur penyusunan dan 

Penyajian pelaporan Kinerja Pemerintah Pusat. 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah 

Pusat. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara riviu 
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atas laporan kinerja instansi pemerintah pusat dalam rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja Pemerintah Pusat, sebelum disampaikan kepada Menteri 

Keuangan. 

Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah. Esensi yang diatur adalah kriteria 

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelibatan 

lnspektorat Provinsi dalam pelaksanaan evaluasi terhadap 

kabupaten/kota. 

Pada tahun 2014- 2015 ini terdapat beberapa kebijakan 

yang ditetapkan dalam rangka memperkuat penerapan 

integritas di kalangan aparatur sipil negara. 
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Peraturan Menteri PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona lntegritas (ZI) Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan 

Melayani (WBBM) sebagai penyempurnaan dari Peraturan 

Menteri PAN RB No. 60 Tahun 2012. 

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi 

birokrasi sampai pada unit-unit pelayanan yang dekat dengan 

masyarakat sebagai unsur yang dilayani, diminta agar setiap 

instansi pemerintah membangun satu atau beberapa unit kerja 

untuk dijadikan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM, 

yaitu unit yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan 

yang berkualitas. Perkembangan implementasi kebijakan ini 

adalah bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemda telah timbul 

kesadaran untuk membangun percontohan Unit Kerja Menuju 

REFORMASI BIROKRASI DAN REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA 
KIPRAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 



Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Dan Melayani (WBBM). 

Beberapa kemajuan yang sudah diperoleh pada tahun 

2015 ini antara lain: pada Periode Januari-Oktober 2015, 

sebanyak 93 unit kerja telah diajukan untuk dinilai kelayakannya 

untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, dengan rincian: 23 

unit kerja di lingkungan di 6 Kementerian, dan 44 unit kerja 

di 11 Lembaga, 4 unit kerja di 2 Pemerintah Provinsi, dan 

22 unit kerja di 8 Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah ini 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah unit 

kerja yang diajukan selama tahun 2014, yaitu 37 Unit Kerja di 6 

Kementerian/Lembaga, 2 unit kerja di 2 Pemerintah Provinsi, dan 

11 unit kerja di 5 Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat ini terhadap 

unit kerja pelayanan tersebut sedang dilakukan evaluasi dalam 

rangka penetapan predikat WBK/WBBM. 

Penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) dalam hal: (1) pengendalian gratifikasi 

kepada seluruh ASN; (2) penerapan kebijakan Whistle-Blowing 

System (WBS); dan (3) Penetapan mekanisme penanganan 

konflik kepentingan di setiap K/L/Pemda. Sampai saat ini, 

Kementerian/Lembaga yang telah melakukan pengendalian 

gratifikasi kepada seluruh ASN adalah sebanyak 61 instansi, 

yang menerapkan kebijakan Whistle-Blowing System (WBS) 

sebanyak 55 K/L, dan yang telah menetapkan mekanisme 

penanganan konflik kepentingan sebanyak 52 K/L. 
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Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental 
Bidang Aparatur Negara 

Revolusi mental aparatur negara merupakan salah satu 

pokok agenda dalam Kabinet Kerja.Berbagai stigma dan fakta 

negatif terkait aparatur negara menjadi permasalahan yang 

perlu dihilangkan melalui komunikasi publik yang sistematis, 

terstruktur dan masif dalam bentuk kampanye gerakan revolusi 

mental kepada seluruh aparatur negara. 

Kampanye ini akan dilakukan secara kontinyu dengan 

menggunakan berbagai sarana komunikasi, yang diharapkan 

dapat menjangkau seluruh lini pemerintahan dan berbagai 

lapisan masyarakat. Tujuannya untuk mengakselarasi perubahan 

mindset dan cultureset aparatur negara dari budaya priyayi ke 

budaya melayani; serta memberikan pesan kepada masyarakat 

tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Pelaksanaan Kampanye tersebut dilakukan melalui 

berbagai media sebagai berikut: Kampanye Secara Online 

(Pengelolaan Media Sosiai).Kementerian PANRB memiliki akun 

media sosial facebook (Kementerian PANRB) dan twitter (@ 

kempanrb). Jumlah like/folower facebook mencapai 7.822, 

sedangkan follower untuk twitter mencapai 41.155 dengan 

mengetweet 5.937 kali. 
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Pada tahun 2014 Kementerian PANRB menjalin kerja 

sama dengan beberapa media on-line (media partner) untuk 

mengkampanyekan reformasi birokrasi dan revolusi mental 

birokrasi, yakni: sindonews.com, jpnn.com, liputan6.com 
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dan okezone.com. Disamping yang terikat kerjasama formal, 

komunikasi intensif juga dibangun dengan beberapa media 

online yang lainnya, terutama : metronews.com, detik.com, 

tempo.com, merdeka.com, indopos.com, kompas.com, dan 

antara.com. 

lntensitas pemberitaan terkait reformasi birokrasi dan 

revolusi mental birokrasi di media online mulai dari tanggal 

20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 

2015 cukup tinggi mencapai 1627 berita, 269 terkait bidang 

reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan. 314 terkait 

kelembagaan dan tatalaksana, 659 bidang SDM Aparatur, dan 

385 menyoroti tentang pelayanan publik. 

Trending topik yang muncul pada periode ini adalah 

masalah moratorium CPNS, Penghasilan yang tinggi PNS DKI 

Jakarta, Gerakan Hidup Sederhana, Pembatasan Rapat di luar 

kantor, Penataan Organisasi Kementerian, Penanganan Honorer 

K2, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Netralitas ASN dalam 

Pilkada, blusukan untuk memastikan pelayanan publik maksimal, 

disiplin PNS, penanganan korban Air Asia, pembukaan pintu 

kargo di bandara Juanda Surabaya, penanganan Angeline, 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), 

Menteri PAN RB dorong kampanye revolusi mental birokrasi, 

peningkatan peran Humas pemerintah, serta revolusi mental 

untuk peningkatan pelayanan publik. 

Berdasarkan analisis portal pemeringkat kelas dunia 

www.alexa.com, portal Kementerian PANRB, yakni www. 

menpan.go.id, pada akhir tahun 2014 untuk kategori lembaga 

Pemerintah merupakan portal paling popular (peringkat 
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Wawancara dengan Media 

JIIUH 

1. Triwulao W 2014 34 17 15 66 

2. Triwulan 12015 85 47 27 159 

3. Triwulan U 2015 42 55 37 134 

4. Tri'Mian 12015 51 74 40 165 

TOTAl 212 193 119 524 

.... IIlAH 

DMUH 

1. Triwulan rv 2014 22 62 84 

2. Tnw.Jarl 12015 18 127 145 

3. TriwUan I 2015 19 101 120 

4. Triwt.Bl I 2015 60 42 102 

TOTAl 119 332 451 

Ill. 

1. 'DNdan Pl2014 45 49 40 55 189 

2. liM&nl2015 61 59 224 111 455 

3.. "&iMBBI2015 90 69 194 138 491 

(. 'iiM8n I 2015 29 44 167 52 292 

TOTAL 225 221 625 356 1427 
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pertama), sedangkan untuk kategori umum berada di 

peringkat 571. Sedangkan pada bulan September 2015 untuk 

kategori lembaga pemerintah berada pada peringkat keempat, 

sedangkan untuk kategori umum berada di peringkat 902. 

Adapun statistik www.menpan.go.id selama periode Oktober 

2014 s/d Oktober 2015, jumlah Sessions sebanyak 5.916.397, 

jumlah pengunjung/visitor sebanyak 3.100.899, dan jumlah 

pageviews 17.368.945 pengunjung. Untuk pengunjung/visitor, 

sebanyak 51,50 % adalah pengunjung lama (returning visitor) 

dan 48,50 % pengunjung baru (new visitor). 

Dalam rangka kampanye reformasi birokrasi dan revolusi 

mental birokrasi, www.menpan.go.id sudah mengupload 558 

berita/artikel. Terdiri dari 87 berita tentang RB dan waskun, 103 

berita tentang kelembagaan dan tatalaksana, 179 berita tentang 

SDM aparatur, dan 189 berita tentang pelayanan publik. 

Lima berita trending topic paling banyak dibaca selama 

periode Oktober 2014 s.d. Oktober 2015 adalah berita Passing 

Grade kelulusan CPNS naik; Anjab dan ABK belum beres, 

pemerintah tunda Seleksi CPNS 2015; Yuddy : Polri segera 

nikmati tunjangan kinerja; tes Eks Honorer K2 mulai Agustus 

2015; serta keberanian sang anak kolong ini dalam penanganan 

honorer. Tiga artikel paling banyak dibaca yakni tentang Jatim 

kikis suap di Jembatan Timbang; perlu terapi khusus agar PNS 

miliki rumah; serta perangi kemiskinan, PNS Kulon Progro 

dampingi KK miskin. 

Berdasarkan monitoring media online selama satu tahun 

dengan menggunakan Intelligence Media Monitoring (IMM), 

mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 7 Oktober 
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2015, jumlah ekspos Kementerian PANRB secara keseluruhan 

mencapai 16.657 berita, dengan cakupan 276 media online. 

Ada 7 (tujuh) isu utama yang mendapat perhatian publik dan 

banyak dibahas oleh media online, yakni sebagai berikut: 

1) Pelayanan Publik. Menteri Yuddy Chrisnandi terus 

mendengungkan upaya peningkatan pelayanan publik 

di seluruh kantor-kantor pelayanan publik. Di samping 

itu, Kementerian PANRB juga kembali akan menggelar 

kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016. Selain 

mewajibkan seluruh instansi pemerintah, sejumlah BUMN 

dan BUMD juga berminat untuk ikut serta dalam kompetisi 

ini. 

2) Penerimaan CPNS. Kebijakan penerimaan CPNS tahun ini juga 

menjadi sorotan media. Baik terkait dengan moratorium 

atau pembatasan CPNS di sejumlah kementerian, 

kebutuhan CPNS yang beragam, hingga calo penerimaan 

CPNS. Dalam hal ini, pria kelahiran Bandung ini meminta 

berbagai pihak untuk selalu waspada. 

3) Hari Raya ldul Fitri. Pada Hari Raya ldul Fitri tahun ini, Menteri 

Yuddy Chrisnandi berencana mengguyur PNS dengan gaji 

ke-14 di tengah sorotan negatif terhadap kinerja mereka. 

Rencana ini telah dimasukkan ke dalam skema APBN 2016 

sehingga tahun depan PNS bisa menikmati THR pada 

Lebaran. Namun, sejumlah anggota DPR menilai kebijakan 

ini masih membutuhkan pengkajian ulang. 

4) Larangan Rapat di Hotel. Larangan rapat di hotel merupakan 

salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
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PANRB.Kebijakan yang menuai banyak kritikan dari para 

PNS hingga pengusaha perhotelan, hingga kini masih 

terus dilaksanakan.Dalam pelaksanaannya, sementara ini 

terdapat sejumlah peraturan atau koridor yang diberlakukan 

oleh Kementerian PANRB. 

5) Revolusi Mental. Semangat revolusi mental juga terus 

disuarakan oleh Menteri yang juga dosen ini, baik 

dengan revolusi mental aparatur sebagai terobosan untuk 

memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk 

dalam birokrasi pemerintah.Hingga, upaya netralitas 

menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh aparatur 

sipil negara (ASN) dalam Pilkada di 269 pemerintah daerah 

Desember mendatang. 

6) Penanganan Honorer K2. Sejak awal proses penerimaan 

CPNS, nasib honorer K2 sempat terkatung-katung. Namun, 

dalam perkembangannya, Menteri Yuddy menyatakan 

bahwa adanya pengangkatan 440 ribu honorer kategori II 

(eks K2) dan 16 ribu bidan desa PTT menjadi PNS. 

7) Netralitas PNS dalam Pilkada. Menjelang Pilkada serentak 

pada 9 Desember mendatang, Guru Besar Universitas 

Nasional ini terus menyerukan netralitas bagi seluruh jajaran 

PNS di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, akan terbentuk 

Satuan Tugas (Satgas) netralitas di tiap Kabupaten/Kota 

merupakan tindak lanjut dari penandatangan kesepakatan 

antara MenpanRB, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) dan Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM). 
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1621 

Revolusi mental aparatur sipil negara 
merupakan salah satu pokok agenda 

dalam Kabinet Kerja.Berbagai stigma 
dan fakta negatif terkait aparatur 

negara menjadi permasalahan yang 
perlu dihilangkan melalui komunikasi 
publik yang sistematis, terstruktur dan 
masif dalam bentuk kampanye gerakan 

revolusi mental kepada seluruh 
aparatur sipil negara. 

Kampanye Secara Offline (Pengelolaan Media Cetak). 

Mulai tahun 2014 Kementerian PANRB menjalin kerja sama 

dengan beberapa media cetak untuk mengkampanyekan 

reformasi birokrasi dan revolusi mental birokrasi, yakni Rakyat 

Merdeka, Kompas, Koran Sindo, lndopos, Republika, Pikiran 

Rakyat (MOU), Serambi Indonesia (MOU), Kabar Cirebon, 

Majalah Gatra, Majalah Tempo, dan Majalah Sindo. 

lntensitas pemberitaan di media cetak, mulai dari tanggal 

20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2015 

cukup tinggi mencapai 1427. Terkait RB dan Kunwas 225 berita 

(Reformasi birokrasi), kelembagaan dan tata laksana 221 berita 

(Gerakan Penghematan Nasional, Gerakan Hidup Sederhana 

dan dan penataan kelembagaan), SDM aparatur 625 berita 

(Seleksi CPNS, Moratorium, Honorer K2, Pelaksanaan seleksi 

Jabatan Pimpinan Tinggi, netralitas ASN dalam Pemilukada 
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serentak), dan pelayanan publik 356 berita (Sidak instansi/pusat 

pelayanan publik, lnovasi pelayanan publik, PTSP). 

Kegiatan wawancara Menteri PAN RB dengan media 

(cetak, elektronik, online), mulai tanggal 20 Oktober 2014 

sampai dengan 30 September 2015 sebanyak 524 kali. Rincian 

wawancara dengan media elektronik sebanyak 212 kali, Media 

cetak 193 kali, dan Media Online 119 kali. 

Wawancara dimaksud mencakup materi sebagai berikut: 

rencana kebijakan revolusi mental ASN, moratorium CPNS, 

penataan kelembagaan, pelayanan publik, penanganan tenaga 

honorer K2, Gerakan Penghematan Nasional, LHKASN, Gerakan 

Hidup Sederhana, dan netralitas ASN dalam Pemilukada 

serentak. 

Media luar ruang yang digunakan sejak bulan 20 Oktober 

2014 sampai dengan Oktober 2015 adalah pemasangan 

billboard samping gedung Kementerian PANRB dan videotron 

depan gedung Kementerian PANRB. 

Materi billboard 3 kali (birokrasi sebagai pelayan rakyat, 

birokrasi siap melayani masyarakat, revolusi mental birokrasi 

untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan melayani). 

Adapun materi videotron 4 PSA (pelayanan publik, revolusi 

mental birokrasi, seleksi CPNS, pelayanan publik berbasis IT, 

dan LHKASN). 

Kegiatan kunjungan lapangan ke instansi pemerintah 

penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Menteri 

PAN RB mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 30 

September sebanyak 451 kali. Dengan kunjungan di Pemerintah 
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Pusat sebanyak 119 kali dan kunjungan ke Pemerintah Daerah 

sebanyak 332 kali. 

Kunjungan dimaksud dimanfaatkan untuk melaksa

nakan silaturahmi dengan keluarga besar ASN, pembinaan 

ASN, menyerap aspirasi ASN dan masyarakat, inspeksi men

dadak ke berbagai penyelenggara pelayanan publik, serta 

mensosialisasikan reformasi birokrasi dan gerakan nasional 

revolusi mental aparatur negara. 

Mempertajam Road Map Reformasi Birokrasi 

Sejumlah perubahan yang terjadi dalam reformasi 

birokrasi selama 2010-2014 menjadi modal dalam percepatan 

perubahan di 8 area perubahan, dengan mempertajam road 
map (peta jalan) reformasi birokrasi 2015-2019, yakni semakin 

baiknya pertanggungjawaban penggunaan anggaran, makin 

berkurangnya praktik KKN, serta membaiknya pelayanan publik. 

1641 

Dalam lima tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi 

menghasilkan sejumlah perubahan. Lihat saja, pelaksanaan 

seleksi CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), 

yang sejak tahun 2014 sudah harus dilaksanakan oleh seluruh 

instansi pemerintah yang melaksanakan recruitment pegawai. 

Belum lagi dengan proses pengisian jabatan lowong, yang 

semula hanya dilakukan di Kementerian PANRB, kini sudah 

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap instansi pemerintah, 

baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah wajib 

melaksanakannya. Hal-hal yang sudah berjalan baik akan terus 

dilaksanakan secara konsisten. 
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Namun sejumlah indikator masih belum sesuai, seperti 

kemudahan berusaha (easy of doing business), dan indeks 

persepsi korupsi (IPK). Dalam lima tahun ke depan, hal itu 

harus menjadi fokus reformasi birokrasi di setiap kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah. 

Ada tiga sasaran reformasi birokrasi yang menjadi fokus 

dalam lima tahun ke depan, yakni birokrasi yang bersih dan 

akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik berkualitas. 

Untuk itu, dalam menyusun road map (peta jalan) reformasi 

birokrasi, setiap instansi pemerintah harus menekankan pada 

lima hal. 

Pertama, harus tetap memperhatikan Road Map sebe

lumnya. Kedua, Road Map 2015-2019 H'arus menyesuaikan 

dengan isu-isu strategis, seperti infrastruktur, bagaimana 

menghadirkan negara di tengah masyarakat dan lain

lain. Ketiga, dalam menyusun road map harus dikemas sesuai 

dengan Nawa Cita Presiden Jokowi-JK seperti revolusi mental. 

Keempat, Road Map harus disesuaikan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kelima, 

Road Map tersebut memiliki strategi implementasi. 

Road Map reformasi birokrasi 2015-2019 dimaksud 

dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 

2015, yang menjadi acuan bagi seluruh kementerian /lembaga 

serta pemerintah daerah untuk menyusun road map di masing

masing instansi serta menjalankan program mikro. Dari delapan 

area perubahan, dalam implementasinya dibungkus dalam 

konteks revolusi mental, sehingga lebih tajam, dan Kementerian 

PANRB dorong agar reformasi berjalan lebih cepat. 
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Untuk penajaman, misalnya akuntabilitas aparatur, yang 

selama ini input oriented menjadi outcome oriented. Dalam 

penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) misalnya, langsung 

diterapkan pada unit yang lebih kecil. Kalau dulu lebih pada 

organisasinya, sekarang pelayanan juga dimasukkan. Fokus 

pada. unit-unit pelayanan yang lebih mikro, yang langsung 

bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.Berbeda 

dengan sebelumnya, yang masih fokus pada kementerian, 

lembaga serta pemda secara instansional. 

Salah satu isu strategis mengenai lamanya bongkar 

muat kapal (dwelling time) di beberapa pelabuhan khususnya 

Tanjung Priok, sejak awal hal itu sebenarnya sudah menjadi 

concern dalam percepatan reformasi birokrasi, karena di situlah 

pelayanan publik banyak terlihat. Betapa tidak, sebanyak 

18 instansi pemerintah terlibat dalam pelayanan kegiatan 

bongkar muat, khususnya ekspor/impor barang. Selain itu, juga 

dalam perbaikan easy of doing business, Kementerian PANRB 

mendukung dari segi sistem, pencegahan, aparaturnya. 

Dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, kini 

Kementerian PANRB dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang 

naskah kerja samanya ditandatangani tanggal 4 Agustus 

2015.Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan survei menjadi 

lebih terbuka dan independen. Selain BPS, monitoring juga 

melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
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Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana 

Postur pemerintahan yang efektif dan efisien digambarkan 

pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran 

dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan 

kebutuhan organisasi. lnstansi pemerintah dinyatakan semakin 

efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. 

Sedangkan efisiensi digambarkan dalam sistem prosedur yang 

baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional. 

Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu dilakukan penataan dan 

penguatan organisasi melalui kegiatan restrukturisasi/penataan 

tugas, sehingga terwujud kelembagaan yang berujung pada 

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. 

Dengan ditetapkannya Undang
Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan, maka akan mendorong 
upaya pelaksanaan reformasi 

birokrasi khususnya untuk melindungi 
masyarakat dari penyalagunaan 

wewenang dari pejabat pemerintah 
dan sekaligus melindungi pejabat dari 
kriminalisasi alas keputusan/tindakan 

pejabat/badan pemerintah yang 
bersifat administratif. 
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Percepatan Penataan Organisasi Kabinet Kerja 

Berdasarkan Keppres No. 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 

Kerja Periode Tahun 2014-2019, telah dibentuk 34 kementerian 

yang terdiri dari 2 kementerian baru, 11 kementerian mengalami 

perubahan dan 21 kementerian tetap. Pembentukan kabinet 

tersebut didasarkan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara, dengan memperhatikan prinsip efisiensi 

dan efektivitas; Cakupan tugas dan proporsionalitas be ban tugas; 

Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan 

tugas; serta Perkembangan lingkungan global. Sejalan dengan 

ini ditetapkan Perpres No. 165 Tahun 2014tentang Penataan 

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sebagai Perpres Transisi 

Penataan Kementerian Kabinet Kerja. 

Dalam rangka percepatan penataaan organisasi 

kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

ditetapkan Perpres No.7 Tahun 2015 guna pengaturan mengenai 

pokok-pokok organisasi kementerian negara. Sampai dengan 

saat ini telah dilakukan penataan dengan diterbitkan Perpres 

untuk struktur organisasi sampai dengan level Eselon I terhadap 

34 kementerian. Selanjutnya penataan struktur organisasi 

sampai dengan Tingkat Eselon II pada 13 kementerian yang 

baru dan/atau yang mengalami perubahan telah sepenuhnya 

selesai. Tidak seperti pada 13 kementerian baru dan/atau yang 

mengalami perubahan, pada 21 kementerian yang tetap dapat 

langsung menjalankan tugas pemerintahan yang dimandatkan 

sesuai dengan bidang tugasnya. Namun demikian Kementerian 

PANRB tetap mendorong adanya percepatan dan penataan 

sesuai dengan Nawa Cita. 
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Sampai pada pertengahan Mei 2015 telah diselesaikan 21 

Perpres dari 21 kementerian yang tetap.Terhadap Perpres yang 

ditetapkan tersebut secara prinsipil sudah dapat dijadikan dasar 

hukum bagi organisasi kementerian melakukan ·tindak lanjut, 

karena didalamnya telah memuat penetapan unit organisasi 

serta tugas fungsinya masing-masing. Karena itu kunci utama 

dari efektivitas tindak lanjut pasca penataan kelembagaan 

terletak pada komitmen semua pihak untuk melakukan 

akselerasi. 

Selain melakukan penataan Kementerian pada Kabinet 

Kerja, Kementerian PAN RB juga melakukan penataan Lembaga 

Non Stuktural (LNS). Lembaga Non Stuktural (LNS) adalah 

merupakan auxiliary agency sebagai bentuk kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat dalam mendorong percepatan 

pencapaian tujuan nasionai.LNS biasanya berbentuk forum 

yang bersifat adhoc. Saat ini jumlah LNS melebihi jumlah 

kementerian yaitu sejumlah 103 dengan perincian 76 LNS 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang, 6 LNS dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan 21 lNS dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden. Oleh 

karena itu, penataan LNS perlu segera dilaksanakan sebagai 

komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan 

reformasi birokrasi. Jumlah tersebut cenderung akan semakin 

bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah peraturan 

perundang-undangan yang harus dibentuk. Banyaknya LNS 

menyebabkan bertambahnya tumpang tindih tugas dan fungsi 

dengan instansi pemerintah. 

Setelah melakukan percepatan penataan organisasi 

Kabinet Kerja dan LNS, peningkatan efektifitas dan efisiensi 
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penyelenggaraan pemerintahan serta penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (e-government) terintegrasi, 

secara pararel dan berkesinambungan Kementerian PANRB 

juga melakukan penataan instansi vertikal dan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) pada Kementerian dan LPNK serta lembaga 

lainnya (Sekretariat Lembaga Negara, Kepolisian Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung). Penataan tersebut dilakukan 

dalam rangka merespon dinamika yang berkembang sebagai 

suatu kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi 

dan misi organisasi yang bersangkutan. 

Terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang berpijak 

pada prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 

agar penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang 

dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan, maka akan mendorong upaya pelaksanaan 

reformasi birokrasi khususnya untuk melindungi masyarakat 

dari penyalagunaan wewenang dari pejabat pemerintah dan 

sekaligus melindungi pejabat dari kriminalisasi atas keputusan/ 

tindakan pejabat/badan pemerintah yang bersifat administratif. 

Undang-undang tersebut merupakan hukum materil yang 

berprinsip fiktif positif dimana setiap pengambilan keputusan/ 

tindakan pejabat/badan pemerintah diberi jangka waktu untuk 

memberikan kepastian kepada masyarakat. 

Dalam UU ini diatur pula mengenai diskresi yang 

memberikan keleluasaan kepada pejabat/badan pemerintah 
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untuk mengambil keputusan/tindakan apabila belum ada 

pengaturan ataupun dalam keadaan mendesak. Hal ini dapat 

mendorong kepercayaan diri dari pejabat untuk lebih melakukan 

inovasi dalam pengambilan keputusan/tindakan. 

Mengingat materi yang diatur dalam UU ini merupakan 

koridor administrasi, jika terjadi kesalahan maka Aparatur 

Pengawas Internal Pemerintah diberikan kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan kepada pejabat/badan pemerintah. 

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan 

keuangan negara dan berindikasi unsur pidana maka 

disampaikan kepada Aparat penegak hukum. Mekanisme ini 

akan diatur di dalam RPP tentang tata cara pemberian sanksi 

administratif. 

Materi yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan 

mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah 

untuk melakukan penataan tata laksana. Penataan Tata 

Laksana (business process) di lingkungan instansi pemerintah 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (business 

process) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, 

efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah. 

Penataan Tata Laksana dilakukan antara lain melalui 

pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan. 

Pedoman tentang tata car a SOP telah ditetapkan dengan Permen 

PANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
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Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Hal 

tersebut diperkuat dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan kepada 

lnstansi Pemerintah untuk menyusun Standar Operasional 

Prosedur. 

Selain hal tersebut, dalam rangka mendukung gerakan 

penghematan nasional, yang diwujudkan melalui langkah

langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur 

di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah 

menerbitkan Surat Edaran Nomor 10, 11, dan 13 Tahun 2014. 

Untuk lebih memperkuat implementasi kebijakan 

mengenai gerakan efisiensi nasional tersebut, Kementerian 

PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar 

Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja 

Aparatur, sebagai tindak lanjut dari SEMEN PAN RB No. 11 Tahun 

2014, yang hakikatnya adalah optimalisasi penggunaan sarana 

prasarana kerja aparatur yang dimiliki instansi pemerintah. 

Kebijakan efisiensi nasional tersebut telah membawa dampak 

terhadap efisiensi pelaksanaan rapat/konsinyasi di hotel lebih 

kurang sebanyak 5,3 Triliun. 

Sejalan dengan ini, dalam rangka pengembangan 

e-government di Indonesia telah dilakukan kerja sama 

internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Korea dan 

Singapura. 

Penandatanganan MoU kerja sama dengan Pemerintah 

Korea dilaksanakan sebagai bagian pertemuan tingkat 

tinggi ASEAN-ROK Commemorative Summit pada 12-
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13 Desember 2014 yang dihadiri oleh Presiden Rl. Hal ini 

kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU 

pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kementerian PANRB dalam 

rangka pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerja Sarna 

E-government Korea-Indonesia. Sedangkan kerja sama dengan 

Singapura dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 disaksikan 

oleh Presiden Rl dan PM Singapura bersamaan dengan 

pertemuan bilateral Pemerintah Indonesia dan Singapura. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) 

merupakan suatu hal yang dapat diwujudkan di Indonesia, 

mengingat saat ini 88 juta penduduknya sudah menggunakan 

telepon pintar (smart phone). Selain untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan transparansi, implementasi 

e-government juga untuk memberikan pelayanan optimal 

kepada masyarakat. ldealnya, pelayanan publik berada dalam 

genggaman teknologi smart phone.Kementerian PANRB saat ini 

tengah mempersiapkan penyusunan draf rancangan Peraturan 

Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang 

diharapkan bisa terealisasi tahun 2016. 

£-government merupakan pekerjaan rumah dari 

Kementerian PANRB yang berurusan dengan masalah tata kelola 

dan business process pemerintahan, dan Kementerian Kominfo 

yang terkait dengan masalah infrastruktur. Kementerian PANRB 

juga sudah menjalin kerja sama dengan dua negara terdepan 

dalam penerapan e-government, yaitu Korea dan Singapura. 
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Tanggal 28 Juli 2015, Menteri PAN RB dan Minister for 

Communications and Information Singapura menandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini demikian 
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penting, sehingga Presiden Rl dan Perdana Menteri Singapura 

menyaksikan secara langsung ikatan kerjasama tersebut. 

Sebelumnya, kerja sama juga telah dijalin Pemerintah 

Indonesia dengan Korea Selatan. Di sela-sela mendampingi 

Presiden ke Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan dengan 

pemimpin negara-negara ASEAN dan Pemerintah Republik 

Korea (Republic of Korea) Desember 2014 silam, Menteri PAN 

RB juga melakukan pertemuan bilateral bersama Minister of 

Government Administration and Home Affairs (MOGAHA) 

yang bersepakat untuk membentuk Komite Bersama untuk £

Government. 

Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (e-government) merupakan 

suatu hal yang dapat diwujudkan 
di Indonesia, mengingat saat 

ini88jutapenduduknyasudah 
menggunakan telepon pintar {smart 
phone). Selain untuk meningkatkan 
eftsiensi, efektivitas dan transparansi, 

implementasi e-government juga 
untuk memberikan pelayanan optimal 

kepada masyarakat. 
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Penguatan Manajemen SDM Aparatur 

Diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) menjadi landasan bagi perubahan yang 

mendasar menuju manajemen kepegawaian negara yang terbuka, 

kompetitif, dan berbasis sistem merit untuk mewujudkan ASN 

yang profesional dan berintegritas. 

Salah satu langkah strategis dalam perbaikan manajemen 

SDM adalah pelaksanaan seleksi CPNS secara terbuka pada 

tahun 2014.Seluruh instansi pemerintah yang mendapatkan 

tambahan formasi melaksanakan seleksi calon ASN secara 

terbuka, mulai dari pengumuman penerimaan sampai dengan 

kelulusan telah diinformasikan secara luas kepada masyarakat. 

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan 

keputusan dalam manajemen ASN, mulai tahun 2014 pengajuan 

formasi juga dilakukan secara online melalui aplikasi e-formasi 

(Surat Menteri PAN RB B/2156/M.PANRB/5/2014). 

Penggunaan sistem CAT merupakan terobosan untuk 

mewujudkan proses seleksi yang efisien, efektif, obyektif, adil, 

transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). Hal ini diyakini mampu mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah khususnya proses rekrutmen 

dan seleksi Calon ASN. Pada tahun 2014 seluruh instansi 

pemerintah yang mendapatkan formasi yaitu sebanyak 423 

instansi telah melaksanakan tes menggunakan sistem CAT 

1781 

Kementerian PANRB melalui Surat Menteri PAN RB Nomor 

B/2163/M.PANRB/06/2015mengambil kebijakan penundaan 

penambahan pegawai ASN (moratorium) Tahun 2015. Langkah 
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Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja. 

ini ditempuh karena masih terdapat instansi pemerintah yang 

belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, antara lain: (1) Penetapan struktur 

organisasi dan peta jabatannya; (2) Menetapkan kebutuhan 

pegawai berdasarkan hasil penghitungan analisis beban 

kerja; (3) Menyampaikan data riil jumlah PNS yang ada; (4) 

Menyampaikan perkiraan PNS yang akan berhenti karena 

mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), pindah instansi, serta 

meninggal dunia dan berhenti (pensiun dini); dan (5) Menyam

paikan kelebihan/kekurangan pegawai berdasarkan jabatan. 

Di samping itu, penundaan penerimaan CPNS juga 

memberikan kesempatan kepada seluruh lnstansi untuk 
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melakukan penataan pegawai di masing-masing instansi 

agar lebih ideal berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat 

pendidikan maupun distribusi antar unit organisasi. Penundaan 

ini dikecualikan bagi K/L yang memiliki lembaga pendidikan 

kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat 

izin dari Menteri PAN RB dengan ketentuan harus mengikuti 

dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD). 

Langkah penting dalam meningkatkan Rrofesionali.sme 

SDM aparatur adalah dengan seleksi terbuka untuk pengisian 

jabatan pimpinan tinggi (JPT) baik pratama, madya, maupun 

utama. Meskipun UU No. 5 tentang ASN baru disahkan pada 

tahun 2014, namun sejak tahun 2013 Kementerian PANRB telah 

melakukan promosi terbuka dalam pengisian JPT. 

Sebagai tindak lanjut atas penataan organisasi 

kementerian, dalam tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan 

promosi terbuka untuk pengisian JPT pada kementerian yang 

mengalami reorganisasi dan atau perubahan nomenklatur. 

Untuk mengakselerasi kebijakan tersebut, diterbitkan In pres No. 

3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan 

1 80 
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Tinggi (JPT) pada K/L agar pengisian JPT yang lowong lebih 

cepat, untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan yang 

dapat mengganggu kinerja fisik dan keuangan tahun anggaran 

2015, serta terlaksananya pelayanan publik. 

Pengangkatan ASN dalam suatu jabatan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompeten

si, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 

jabatan itu serta syarat obyektif lainnya.Untuk mendukung 

terwujudnya profesionalisme tersebut diperlukan standar 

kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap ASN yang 

terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi 

Manajerial (bagi pejabat struktural). 

Sampai dengan tahun 2014, sebanyak 43 instansi, yakni 

22 K/L, 14 provinsi dan 7 kab/kota telah memiliki standar 

kompetensi jabatan struktural. Untuk penguatan fungsi-fungsi 

dalam birokrasi, juga dilakukan pengayaan jabatan fungsional 

untuk mendorong organisasi agar berkinerja tinggi. Tahun 

2014 dan 2015 telah ditetapkan 18 jabatan fungsional baru, 

sehingga jumlah jabatan fungsional s.d. tahun 2015 menjadi 

sebanyak 142 jabatan. Selain itu telah dilakukan revisi terhadap 

10 peraturan atas jabatan fungsionai.(Rincian terlampir dalam 

Lampiran-3). 

Berdasarkan kesepakatan dengan Komisi II DPR pada 

tanggal 15 September 2015, penanganan eks TH K II dilakukan 

secara bertahap sampai tahun 2019 berdasarkan Road Map 

yang disepakati bersama. Pengadaan CASN dari eks THK II tetap 

mengikuti alur/langkah sesuai dengan aturan dalam UU No. 5 

Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi penetapan kebutuhan, 
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perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan 

pengumuman hasil. 

Penyelesaian eks THK II dilakukan bertahap sesuai 

dengan kemampuan keuangan negara. Hal lain yang menjadi 

concern adalah rasio keuangan daerah, usulan formasi sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritas jabatan dari PPPK, penetapan 

formasi dari Kementerian PANRB, dan pemeringkatan hasil tes 

2016 untuk mengetahui siapa yang didahulukan. Rekrutmen 

diprioritaskan untuk guru, kemudian perawat, penyuluh, dan 

lainnya. Saat ini sedang disusun landasan hukum mekanisme 

penyelesaian eks THK II. 

Pasca terbitnya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, 

penyelenggaraan pelayanan berkualitas oleh instansi pemerintah 

menjadi suatu keniscayaan.Strategi utama Kementerian PANRB 

dalam 1 tahun ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

dapat memenuhi ekspektasi masyarakat adalah melalui evaluasi 

pelayanan publik tertentu, penyelenggaraan kompetesi inovasi 

pelayanan publik dan pemantauan secara langsung (Biusukan). 

Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik 

1821 

Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilepaskan 

dari penemuan cara-cara baru sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hal ini dapat dicapai jika 

para penyelenggara pelayanan melakukan terobosan secara 

berkelanjutan.Oieh sebab itu, Kementerian PANRB mendorong 

tumbuhnya Satu lnstansi Satu lnovasi (One Agency, One 

Innovation). Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Kompetisi 
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lnovasi Pelayanan Publik bagi K/L/Pemda. Pada tahun 2014, 

kompetisi ini diikuti 515 inovasi dan pada tahun 2015 pesertanya 

meningkat menjadi sebanyak 1.189 inovasi, dan terpilih Top 25 

lnovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015. 

Kementerian PANRB memfasilitasi 37 inovasi terbaik 

untuk mengikuti United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

tahun 2015 yang diadakan oleh PBB. Hasilnya 5 inovasi terpilih 

sebagai finalis wilayah Asia dan Pasifik, dan untuk pertama 

kalinya Indonesia mencatatkan dua inovasi menjadi Juara 2. 

'Program Pengembangan Kemitraan Dukun dan Bidan 

untuk Mengurangi Angka Kematian Anak dan lbu Melahirkan', 

oleh Kabupaten Aceh Singkil meraih juara kedua dalam kategori 

1 (satu) yaitu perbaikan pemberian layanan kepada masyarakat. 

Sedangkan 'Unit pelayanan Terpadu Penanggulangan 

Kemiskinan' yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen berhasil 

meraih juara kedua dalam kategori 3 (tiga), yaitu mendorong 

keseluruhan pendekatan pemerintahan berbasis era informasi. 

Gelar Pameran dan Simposium lnovasi Pelayanan Publik 

2015 diselenggarakan di Sidoarjo Jawa Timur tanggal 14-16 

Juni 2015, dengan peserta para inovasi pelayanan publik terbaik 

tahun 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan 

inovasi pelayanan publik dari K/L/Pemda, melakukan simulasi 

inovasi pelayanan publik, berbagi pengalaman, dan mendorong 

replikasi inovasi pelayanan publik. 

Gelar Pameran tersebut diikuti oleh 250 inovator yang 

terdiri dari juara dan finalis UNPSA 2015, Top 99 lnovasi 

Pelayanan Publik Indonesia 2015, inovasi se-wilayah Provinsi 

BAB 6 

Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani 1183 



Jawa Timur, BUMN, perusahaan swasta dan lembaga mitra 

pembangunan. Pengunjung simposium dan gelar pameran 

sekitar 10.000 orang. Dalam acara tersebut juga dilakukan 

workshop dengan narasumber para inovator (Dirjen, Gubernur, 

Bupati, Walikota dan pimpinan inovator pelayanan publik). 

Pelaksanaan Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik, 

merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam rangka 

pelaksanaan di tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri 

PAN RB No. 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi lnovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah 

Daerah Tahun 2016. Esensi dari kebijakan ini adalah adanya 

kewajiban dari setiap instansi pemerintah untuk mengikuti 

kompetisi ini, termasuk BUMN/D yang berminat. 

Tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian PAN RB 

ke depan adalah: Pertama, penguatan reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui: Evaluasi atas 

perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah 

daerah dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 

Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pelaksanaan 

reformasi birokrasi pemerintah daerah; Pelaksanaan Hasil survei 

tentang persepsi kualitas pelayanan dan anti korupsi bersama 

dengan BPS dan KPK; Memperluas cakupan sosialisasi untuk 

lebih mendorong penguatan akuntabilitas di berbagai instansi 

pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Wilayah Indonesia 

Bagian Timur; Peningkatan pengawasan terkait kebijakan 

netralitas ASN; Perluasan Zona lntegritas menuju WBK-WBBM 

dan pelaporan LHKASN. 
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Kedua, terkait dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah maka peranan APIP menjadi 

semakin strategis, dimana APIP harus melakukan pemeriksaan 

terhadap pejabat pemerintah yang diduga melakukan 

pelanggaran administratif sedang dan berat, dan APIP harus 

memutuskan apakah tidak terdapat kesalahan, terdapat 

kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif 

yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan tugas 

tersebut APIP dituntut memiliki kapabilitas yang memadai. 

Sementara pada kenyataanya kapabilitas APIP masih belum 

cukup memadai, baik dari sisi kualitas dan kuantitas.Oieh sebab 

itu, untuk menjamin efektivitas APIP dalam menjalankan tugas 

kedua UU ini perlu segera adanya kebijakan penguatan APIP 

minimal pada tingkat lnpres/Keppres. 

Ketiga, penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana 

melalui; Evaluasi dan Penataan organisasi Lembaga Non Struktural 

(LNS) termasuk organisasi kesekretariatan pendukungnya 

(Sekretariat Lembaga Negara); Penyusunan pedoman proses 

bisnis pemerintahan; dan Penyelesaian peraturan perundang 

undangan terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (e-government). 

Keempat, penguatan SDM dilakukan melalui; 

Percepatan Penyelesaian 8 RPP pelaksanaan UU Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemberlakuan 

kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam 

rangka penataan jumlah dan distribusi ASN; Pengisian Jabatan 

Pimpinan tinggi (JPT) secara terbuka, pada K/L/Pemda dengan 
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prioritas pada 34 Kementerian Kabinet Kerja; Penyelesaian 

permasalahan kepegawaian, khususnya Eks Honorer Kategori II 

dan Bidan Desa; dan peningkatan penerapan disiplin terhadap 

ASN. 

Kelima, penguatan Pelayanan Publik dilakukan 

melalui: Penyelenggaraan Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik; 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu 

pada pelayanan publik di ban dar udara, pelabuhan, PTSP, rumah 

sakit dan tempat penyelenggaran pelayanan publik strategis 

lainnya; dan Pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional. 

Keenam, penyelesaian peraturan pelaksanaan dari UU 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 

RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi 

Pejabat Pemerintahan dan RPP tentang Tata Cara Pengembalian 

Uang ke Kas Negara dan Tanggung Jawab Badan dan Pejabat 

Pemerintahan terhadap Kerugian Akibat Keputusan. 

Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan 

berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah harus 

dilakukan dengan lebih intensif, mengingat keberhasilan 

pelaksanaan reformasi birokrasi hanya dapat dilakukan dengan 

melibatkan segenap stakeholders (instansi pemerintah pusat 

dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society) 

* * * 
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Survey Menteri Terbaik 

JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko 

Widodo mendapat penilaian secara beragam dari masyarakat. 

Penilaian serta persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah 

selama periode satu tahun tersebut kemudian dibuat menjadi 

sebuah survei oleh dua lembaga survei kompeten, yaitu 

Lembaga Klimatologi Politik (LKP) dan Lembaga Survei Jakarta 

(LSJ). Dalam hasil survey yang dirilis oleh kedua lembaga tersbut, 

terdapat hasil yang tidak jauh berbeda terkait menteri dengan 

kinerja terbaik. 

LKP terlebih dahulu merilis hasil riset nasional tentang 

Satu Tahun Kabinet Jokowi-JK, pada 3 November 2015 di 

Jakarta, yang menyebutkan bahwa kinerja birokrasi pelayanan 

publik selama satu tahun mengalami perbaikan dibandin~kan 

dengan pemerintahan pada periode sebelumnya. Selain itu, 

tingkat kepercayaan terhadap pelayanan publik juga mengalami 

peningkatan dan tingkat ketidakpuasan mengalami penurunan. 

"Membaiknya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata 

masyarakat tidak lepas dari berbagai program Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Menteri 

PAN RB dan menteri lain," kata CEO LKP Usman Rachman 

dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Selasa (3/11). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh LKP tersebut, 

menyebutkan bahwa ada 7 menteri dengan kinerja terbaik 

selama satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, yaitu 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 65,9%, 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan 39,8%, 

Menteri Sosial Khofifah lndar Parawangsa 38,1%, Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli 

37,9%, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi 34,2%, Menteri 

Perhubungan lgnasius Jonan 34,1% serta Menteri Dalam Negeri 

Tjahjo Kumolo 30,5%. 

Susi Pudjiastuti, disebut Usman memiliki karakter tegas 

yang memberikan pendekatan yang langsung berdampak positif 

terhadap masyarakat. Anies Baswedan juga disebutnya memiliki 

kemampuan untuk mengelola organisasi yang baik dalam 

kementerian yang dibawahinya. Sementara untuk Khofifah, 

indikator utama yang terlihat adalah jumlah serapan anggaran 

yang paling besar jika dibandingkan dengan kementerian 

lainnya, serta mampu mengimplementasikan kebijakan Menteri 

Koordinator melalui pemberian kartu-kartu saktinya. 

Rizal Ramli, walaupun salah satu menteri yang baru 

menjabat pasca adanya resufle kabinet beberapa waktu 

yang lalu juga dianggap memiliki gebrakan den'gan 'Rajawali 

Ngepret', sehingga pengelolaan internal menjadi lebih baik, 

serta memberikan warning kepada menteri-menteri lainnya 

agar bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. 

Sementara khusus untuk Kementerian PANRB yang 

menginisiasi kebijakan-kebijakan dalam birokrasi dan pelayanan 

publik juga mendapatkan catatan khusus dari Usman. 

Menurutnyam Yuddy sebagai Menteri PABNRB memiliki 

program yang relatif jelas, memiliki kemampuan pelayanan dan 

administrasi yang baik, serta mampu melakukan perubahan 

secara organisasi. 
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"Selain melalui blusukan di beberapa Kota, Bandara, 

Pelabuhan, Yuddy juga membuat kebijakan mengenai jaminan 

sosial pegawai negeri yang mengalami kecelakaan dan 

meninggal, kemudian recruitment sekda juga bisa ditawarkan," 

ujar Usman. 

lgnasius Jonan juga memiliki pendekatan yang m1np 

dengan apa yang dilakukan oleh Yuddy, yaitu blusukan, bahkan 

hingga tidur di stasiun. Di bawah arahannya, Kementerian 

Perhubungan memang masih rendah dalam hal penyerapan 

anggaran, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi revenue 

yang didapat oleh kementeriannya. Selain iut, tindakan tegas 

kepada beberapa maskapai juga diapresiasi oleh publik. 

Terakhir, Tjahjo Kumolo, dikatakannya mampu menerapkan 

aturan-aturan yang baik di lingkungan kementeriannya. 

Khusus menjelang Pilkada, langkah-langkah yang telah 

dilakukan Tjahjo juga dianggap bagus, mengingat Kementerian 

Dalam Negeri bersama dengan Kementerian PANRB sedang 

mengkampanyekan gerakan netralitas pegawa negeri 

sipil (PNS) megnhadapi pemilihan kepala daerah serentak. 

Usman juga menjelaskan bahwa dari ketujuh Menteri yang 

memiliki kinerja dan akuntabilitas terbaik tersebut, tiga 

diantaranya memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu 

melakukan perubahan secara organisasi yang kuat. Ketiga 

nama menteri tersebut adalah Khofifah lndar Parawangsa, 

Anies Baswedan, dan Yuddy Chrisnandi. 
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Sementara sedikit berbeda dengan hasi survei LKP 

yang menyebutkan bahwa kinerja birokrasi pelayanan publik 

yang mengalami peningkatan serta indeks kepercayaan 

publik terhadap pelayanan mengalami kenaikan, LSJ justru 

menyebutkan bahwa ada kecenderungan penurunan tingkat 

kepuasan publik. 

LSJ dalam rilis hasil surveinya tentang Satu Tahun 

Pemerintahan Jokowi-Kalla, pada 5 November 2015 di 

Jakarta, menggambarkan bahwa kecenderungan penurunan 

tingkat kepuasan publik memang terjadi, namun hal itu t idak 

mengganggu kinerja lima menteri yang memberikan kontribusi 

positif atas kinerja di mata masyarakat. 

lkhsan Rosidi, salah satu peneliti LSJ, mengungkapkan 

bahwa semakin tinggi ekspektasi masyarakat akan semakin sulit 

bagi pemerintah untuk merealisasikan keinginan masyarakt. 

Menurutnya, tingkat ekspektasi masyarakat pada era 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang paling tinggi 

sejak era Presiden Soeharto. Di tambah dengari permasalahan 

ekonomi global yang dalam kondisi kurang baik juga menjadi 

salah satu faktor penurunan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah. 

Responden yang disurvei oleh LSJ, sebagai gambaran 

potret penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan 

satu tahun ini, memunculkan lima nama menteri yang 

dianggap memiliki kinerja yang sangat baik. Kelima nama 

menteri tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei LKP, di 

mana Susi Pudjiastuti juga mendapatkan posisi pertama dalam 

pemeringkatan menteri terbaik dengan presentase 64,3%. 
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Begitu pula dengan Anies Baswedan yang menempati posisi 

kedua dengan presentasi 42,5%. 

Sementara untuk posisi ketiga, sedikit berbeda dengan 

hasil survei LKP yang menempatkan Khofifah sebagai menteri 

terbaik ketiga, LSJ justru menempatkan Rizal Ramli sebagai 

menteri terbaik ketiga dengan 40,1%. Untuk posisi keempat 

adalah kebalikan dari hasil peringkat ketiga versi LKP, di mana 

menurut LSJ, Khofifah lndar Parawangsa duduk di posisi 

keempat dengan 39,6%. Kemudian posisi kelima juga tidak ada 

perbedaan dari hasil survei kedua lembaga tersebut, dengan 

menempatkan Yuddy Chrisnandi sebagai menteri terbaik 

kelima. Presentase versi LSJ untuk Yuddy adalah 36,9%. 

Menurut lkhsan, Menteri Susi merupakan salah satu 

sosok pemimpin yang memiliki karakter yang berbeda dengan 

menteri-menteri lainnya. Selain itu, kebijakan-kebijkan yang 

dilakukannya juga cenderung berpihak pada kepentingan 

nasional, misalnya penenggelaman kapal-kapal asing pencuri 

ikan. Sementara untuk Menteri Anies, dikatakan lkhsan bahwa 

sosoknya memiliki komitmen moral yang tinggi dalam hal 

pemberantasan korupsi, serta memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap masalah pendidikan. 

Rizal Ramli yang baru menjabat sebagai Menko Maritim 

menggantikan lndroyono Soesilo, menempati posisi tiga besar 

dalam survei tersebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik. 

Anggapan masyarakat yang membentuk persepsi tersebut 

dikarenakan Rizal merupakan menteri yang gencar melakukan 

kritik terhadap pejabat yang bertindak secara tidak rasional. 
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"Rizal Ramli juga gencar melakukan kritik, bahkan kepada 

koleganya sendiri. lni yang tidak ditemukan pada menteri

menteri lainnya," ujar lkhsan. 

Sementara Mensas Khofifah dianggap sebagai pejabat 

negara yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang 

sang at baik. Selain itu, lkhsan menilai bahwa Khofifah merupakan 

salah satu menteri yang sangat responsif dalam menyikapi 

setiap permasalahan sosial yang timbul. "Khofifah adalah salah 

satu menteri yang tidak tersandera oleh kepentingan politik," 

katanya. 

Posisi menteri dengan peringkat terbaik kelima hasil 

dari survey tersebut yang menempatkan Yuddy Chrisnandi 

sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik, dikarenakan 

persepsi masyarakat yang menilai bahwa Yuddy Chrisnandi 

adalah menteri yang sangat konsisten dalam menerjemahkan 

Nawacita, tidak pernah bosan mensosialisasikan revolusi 

mental, blusukan hampir 500 kali dalam satu tahun, dan berani 

membuat kebijakan yang strategis, produktif sekaligus populis. 

"Di Indonesia susah membuat kebijakan yang strategis 

tetapi populis, biasanya kalau kebijakan yang diambil itu 

strategis akan terjadi kontraproduktif. Nah Yuddy salah satu 

menteri yang bisa melakukan hal tersbut. Dalam konteks ini 

melukai diri sendiri," ujarnya. 

Menurut lkhsan, salah satu contoh yang paling merepre

sentasikan penilaian terhadap kebijakan strategis, produktif, 

dan populis yang dilakukan oleh Yuddy Chrisnandi adalah 

dengan memberlakukan larangan rapat di hotel. Larangan 
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tersebut dinilai melukai diri sendiri karena harus mengorbankan 

diri sendiri namun kebijakan tersebut menjadi strategis ketika 

anggaran menjadi efisien. 

Kemudian kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan juga 

membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik meningkat selama setahun terakhir. Randy Kurnia, yang 

juga salah satu peneliti LSJ, menyebut bahwa tingkat kepuasan 

pelayanan publik di Indonesia sudah menyentuh posisi yang 

cukup tinggi, dimana menempati posisi ketiga dengan 57,6%, 

hanya berada di belakang kesehatan 62,3% dan pendidikan 

61,5%. 

Apresiasi Kinerja Menteri Vuddy 

Kementerian PANRB dinilai telah berhasil oleh publik 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menata birokrasi 

dan pelayanan publik. Hal tersebut merupakan salah satu hasil 

riset yang dilakukan oleh LKP dan LSJ beberapa waktu lalu. LKP 

juga menempatkan Kementerian PANRB sebagai Kementerian 

dengan kinerja terbaik kelima dalam surveinya. 

Ahli llmu Pemerintahan sekaligusAnggota Tim lndependen 

Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Dr. Djohermansayh Djohan, 

MA. mengatakan bahwa survei tersebut mencerminkan bahwa 

Kementerian PANRB secara nyata sudah bekerja dan pekerjaan 

yang telah dilakukan diapresiasi oleh publik. Menurutnya 

indikator utama penilaian dan pembentukan perspektif di mata 

publik didasarkan pada pemberitaan di media massa yang 

sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
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"lni menjadi modal bagi PANRB untuk meningkatkan 

kinerja ke depan untuk merealisasikan pekerjaan rumah 

yang ditargetkan. Selain itu, juga menjadi pendorong bagi 

Kementerian PANRB untuk mengurus Aparatur Sipil Negara, 

terutama pembenahan bagi 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil untuk 

mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif dan efisien, 

serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik," kata 

Djohermansyah. 

Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana 

penilaian Presiden sebagai user terhadap kinerja yang telah 

dicapai oleh Kementerian PANRB guna memenuhi target-target 

yang telah ditetapkan dan ditugaskan oleh Presiden. Untuk 

mengukur pencapaian tersebut, bisa dilihat dari besarnya 

jumlah penyerapan anggaran dan program quick wins yang 

ditawarkan. "Kecenderungannya, penilaian publik yang baik, 

maka Presiden akan menilai secara paralel," ujarnya. 

Djohermansyah juga menyebutkan bahwa gebrakan 

awal yang dilakukan oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, 

dengan kebijakan larangan untuk melakukan kegiatan rapat 

di hotel menjadi trigger dan dianggap sebagai gebrakan yang 

sangat bagus oleh publik. Gebrakan tersebut dilakukan guna 

memperbaiki kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara 

untuk mewujudkan mental aparatur sipil yang lebih baik. 

Yuddy Chrisnandi juga dinilainya mampu menanamkan 

mentalitas birokrasi yang dinamis dan menerapkan birokrasi yang 

berbasis terhadap kinerja (performance based bureaucracy), 

bukan birokrasi yang hanya berdasarkan peraturan-peraturan 

(rule based bureaucracy). Hal tersebut menjadi contoh yang 
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baik untuk Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan yang 

lain untuk menerapkan hal tersebut. 

"Tapi yang paling kuat adalah responsif. Yuddy 

Chrisnandi memiliki respon yang cepat dalam menanggapi isu 

yang mencuat di publik. Misalnya dengan langsung mengecek 

dan menggebrak dengan melakukan kunjungan incognito, 

jadi praktek-praktek yang tidak sesuai segera ketahuan dan 

langsung dilakukan pembenahan," ujar Djohermansyah. 

Perbaikan dan pengawasan pelayanan publik terus 

diupayakan oleh Yuddy Chrisnandi agar praktek-prakterk yang 

yang bertolak belakang dengan revolusi mental yang selama ini 

menjadi fokus pembenahan, dapat dieliminasi. 

Djohermanysah menekankan bahwa perbaikan 

pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya seperti 

pelayanan terpadu satu pintu untuk menghilangkan praktek

praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Selain itu, gebrakan pelayanan perizinan 

harus dibuat semudah mungkin dengan biaya yang tidak mahal, 

serta perbaikan prosedur birokrasi agar tidak bertele-tele. 

Serupa dengan Djohermansyah, hasil survei LKP tersebut 

juga ditanggapi oleh Pakar Komunikasi, Prof. Tjipta Lesmana 

yang mengungkapkan bahwa survei yang dilakukan dengan 

teknik multi-stage random sampling, ambang kesalahan dari 

survei ini adalah 3,5% dan level of confidence 95%, mendekati 

kebenaran dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi . 

"Survei itu bagus, mendekati kebenaran. Objektif dan 

metodologinya akuntabel. Hasilnya tidak ngawur, sesuai 
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kenyataan. Menteri yang mendapatkan apresiasi adalah 

yang bekerja dan blusukan. Lihat saja semua menteri yang 

dipersepsikan berkinerja baik adalah yang bekerja, seperti 

Menteri Susi, Menteri Jonan dan Menteri Yuddy. Untuk 

menteri Yuddy, saya tahu dia baik dan pekerja. Jadi wajar kalau 

berdasarkan hasil survei, termasuk yang terbaik kinerjanya," 

ujar Tjipta . 

Tjipta juga menyarankan kepada seluruh menteri di cabinet 

kerja agar terus mengingkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dan 

terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik 

yang prima. Demikian pula dalam bidang ketenagakerjaan yang 

dikatakannya harus diperhatikan, di satu sisi ada PHK tapi di sisi 

lain ada tenaga kerja asing yang mengatasnamakan tenaga ahli 

padahal kenyataannya tukang. 
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Refomasi birokrasi dan revolusi mental merupakan topik yang hangat 
diperbincangkan belakangan ini. Pelaksanaan reformasi birokrasi sudah 
digaungkan sejak era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. 
Oi era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pelaksanaan 
reformasi birokrasi semakin mendapat tempat dalam rangka mewujudkan 
brokrasi kelas dunia pada tahun 2025. Era pemerintahan Joko Widodo 
senantiasa menginginkan birokrasi yang dekat dan mengabdikan diri kepada 
kepentingan rakyat. 

Kementerian PANRB di era kepemimpinan Prof. Or. Yuddy Chrisnandi, 
sejak awal mengupayakan seluruh birokrat dapat hadir di tengah-tengah 
masyarakat, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 
Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, ditekankan juga gerakan revolusi 
mental aparatur sipil negara. Revolusi mental aparatur sipil negara diarahkan 
untuk mengubah mental priyayi menjadi melayani, gerakan hidup hemat 
dan sederhana, komitmen pada kejujuran, memberantas korupsi, d.an 
sebagainya. 

Buku ini mengulas beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh 
Kementerian PANRB selama satu tahun ini, dalam membangun birokrasi yang 
profesional, efektif, efisien, dan berkualitas. Beberapa capaian telah berhasil 
dilakukan dalam rangka membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan 
akuntabel. Namun upaya tersebut masih terus diupayakan dan ditingkatkan 
sehingga apa yang menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan segera dapat 
terwujud. 


