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Abstrak 

 
Birokrasi Indonesia sedang menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat 
serius ditengah arus perubahan yang sangat cepat dan tidak mudah diprediksi. 
Munculnya era disruption berimplikasi luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat, 
dunia swasta dan birokrasi pemerintahan. Upaya percepatan reformasi birokrasi 
akan menghadapi kendala, apabila perilaku dan budaya aparat birokrasi masih 
terjebak masa lalu, merasa aman dan nyaman berada dalam posisi kemapanan. 
Yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan melihat perkembangan jauh 
kedepan, meresponsnya dengan cepat, berani bertindak melakukan terobosan 
(inovasi), dan mengambil resiko untuk membongkar paradigma masa lalu menjadi 
lebih cepat, lebih hemat, lebih pintar, lebih akurat dan lebih bermanfaat. 
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Pendahuluan 

 
“Kita hidup pada masa perubahan besar, suatu masa dari awal yang baru. 

Kita hidup pada masa ketika banyak hal mulai berakhir”. Begitulah salah satu 
pandangan John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox yang menjadi best seller 
pada awal tahun 1990-an. Selang dua dasawarsa kemudian, pendiri Rumah 

Perubahan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 
Rhenald Kasali menulis buku “DISRUPTION : Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diubah 
Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup” (2017) menyatakan bahwa saat ini 
kita tengah memasuki suatu “akhir jaman”. Bukan akhir jaman dalam pengertian 
kiamat, tapi maksudnya kita telah memasuki jaman yang baru, yaitu sebuah jaman 

digital, atau disebut juga era disruption.  
Kedatangan jaman baru ini ditandai dengan kemajuan teknogi informasi yang 

pesat, munculnya generasi baru dan wirausaha baru dengan cara cara baru. 

Generasi baru disebut “Generasi Millenials” yang sangat terkoneksi dengan internet 
dan media sosial (gadget mindset), dan sangat berbeda dengan generasi 

pendahulunya dalam berbagai hal. Generasi ini lebih mengutamakan kebebasan dari 
pada banyak aturan, generasi ini tidak suka kompetisi, tapi lebih suka berkolaborasi. 
Generasi ini mulai diakui keberadaannya karena disruption yang mereka lakukan dan 

dampaknya terhadap dunia bisnis. Karya generasi millennials (start-up) ini mulai 
ditakuti para pengelola bisnis konvensional (incumbent), karena produk/jasa mereka 

akan memangkas bisnis-bisnis yang dikelola perusahaan konvensional, seperti 
dialami industri transportasi online (Grab, Uber, Go-jek), perhotelan (Airbnb), 
Tokopedia, Financial Technology (FinTech), dan lain-lain. 



2 

 

 

Bagi mereka yang tidak segera menyadari perubahan jaman ini akan 
terperangkap dalam masa lalu, merasa cemas, dan bersikeras bersikap resisten 

terhadap perubahan yang sebenarnya tidak bisa dilawan. Era baru ini disebut era 
Disruption yang ditandai dengan indikator simpler (lebih mudah), cheaper (lebih 

murah), accesible (lebih terjangkau), dan faster (lebih cepat). Persaingan bisnis 
cenderung menghadapi lawan-lawan tak kelihatan, sehingga membuat tantangan 
bagi para pebisnis dalam melakukan usahanya semakin sulit karena mereka dituntut 

melakukan inovasi yang tidak hanya bersaing secara produk, namun juga bersaing 
dalam model bisnis. Gugurnya perusahaan-perusahaan besar, seperti Kodak, Nokia, 

dan sejumlah ritel raksasa di dalam dan luar negeri bukan karena menurunnya daya 
beli, melainkan karena era disruption (Renald Kasali, 2017).  

Presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) meskipun tidak menggunakan istilah 

disruption, namun dalam berbagai pengarahannya mengakui bahwa era disruption 
memang sedang terjadi dan harus diantisipasi. Presiden menyatakan bahwa dewasa 

ini dunia sedang memasuki era industri ke 4, yang dipicu kemajuan teknologi 
informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat yang mempengaruhi berbagai 
aspek kehidupan. Dalam era seperti ini, menurut presiden, bukan negara kuat yang 

mengalahkan negara lemah, bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, 
tetapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat. Saat ini terdapat 42 
ribu regulasi yang menyulitkan dan menjerat diri kita sendiri, tidak fleksibel dan tidak 

akan membuat kita bisa maju bersaing dengan negara-negara lain. Dunia sudah 
berubah cepat, sementara kita masih bekerja monoton, tidak mau berubah, tidak 

mau berinovasi. Kita masih belajar internet, negara lain sudah menggunakan mobile 
internet, negara-negara lain sudah memanfaatkan smart-office yang serba 
paperless/digital, tetapi Aparatur Sipil Negara kita lebih banyak menghabiskan waktu 

sehari-harinya membuat SPJ yang jumlahnya berlembar-lembar, negara lain sudah 
berbicara tesla mobile, hyperload, mengelola luar angkasa untuk manusia, tapi kita 

masih berkutat dengan persoalan yang tidak produktif, demo, fitnah, hujat 
menghujat, dan berita bohong (dihimpun dari berbagai sumber media online).  

Dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 

Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Presiden Jokowi kembali 
menegaskan musuh kita nomor 1 adalah buang-buang waktu. Betapa mahalnya 
waktu yang tidak dimanfaatkan (terbuang percuma), karena cara kerja aparat 

birokrasi yang masih bertele-tele, gaya kerja yang masih ruwet dan jelimet, rantai 
birokrasi dan perizinan yang panjang. Padahal dengan perkembangan teknologi 

informasi yang makin memudahkan sekarang, seharusnya produktivitas bisa 
meningkat. Namun, sayangnya tidak mampu dimanfaatkan, hanya karena pola pikir 
yang masih belum berubah. Kondisi ini jika diteruskan, lupakan kita bisa maju 

(Mediaindonesia.com, 20/04/2018). 
Entah berapa kali lagi Presiden Jokowi mengulang-ulang pernyataan 

kerasnya tentang kinerja birokrasi yang masih lamban ini?. Melihat periode 
pemerintahan Jokowi-JK akan berakhir tahun 2019 berarti hanya tinggal 1 tahun lagi 
(kecuali terpilih untuk periode ke-2), maka sangat sulit baginya mewujudkan 

birokrasi seperti yang ia harapkan. Masih banyak persoalan birokrasi yang harus 
dibenahi, bukan hanya yang bersifat teknis administratif, sistem dan prosedur yang 
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berbelit, tetapi yang terberat merubah perilaku, pola pikir (mind-set) dan budaya 
(culture-set) aparat birokrasi yang masih menggunakan pola-pola “zaman old”, 

mereka berada di zona nyaman akan sulit dirubah ke “zaman now”. Ini sekaligus 
membuktikan bahwa “revolusi mental” yang menjadi agenda Jokowi-JK yang 

tertuang dalam Nawacita dapat dianggap belum mencapai hasil yang diharapkan.  
Tulisan ini mengelaborasi hubungan antara kebijakan reformasi birokrasi 

dengan disruption yang menjadi fenomena jaman kekinian. 

 
Memahami konsep dasar disruption  

 
Akhir-akhir ini istilah disruption tiba-tiba saja semakin sering kita dengar dan 

kita baca di media massa konvensional maupun digital (elektronik). Bahkan, apabila 

kita googling di internet dengan kata kunci “konsep disruption”, maka dalam waktu 
0,34 detik, google berhasil menampilkan hasil sebanyak 88.500. Beberapa seminar 

dan diskusi publik telah diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah 
yang mengaitkan disruption dengan berbagai tema kontekstual.  

Semakin populernya istilah disruption dalam diskursus publik tidak bisa 

dipisahkan dengan terbitnya buku “Disruption” karya Renald Kasali yang membahas 
tentang Disruption dengan mengambil contoh-contoh kasus di dalam negeri maupun 
di luar negeri. Jika ditelusuri sejarahnya, istilah disruption sendiri pertama kalinya 

diperkenalkan Clayton M. Christensen dan Joseph Bower dalam tulisan mereka 
berjudul The Disruptive Innovation yang dimuat di jurnal Harvard Business Review 

(1995). Artikel tersebut sebenarnya ditujukan untuk para eksekutif yang 
menentukan pendanaan dan pembelian disuatu perusahaan berkaitan dengan 
pendapatan perusahaan dimasa depan. Kemudian pada bukunya "The Innovator's 

Dilemma", Christensen memperkenalkan model Disruptive Inovasi (The Disruptive 
Innovation Model). Secara sederhana konsep dasar Disruptive Innovation adalah 

suatu inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak 
pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu 
tersebut. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara 

yang tak diduga pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda 
pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama (incumbent). 
Disruption adalah sebuah proses yang terus akan berulang, dan dengan kemajuan 

teknologi informasi yang semakin cepat, proses perubahannyapun semakin cepat 
dan semakin tidak terduga. 

Renald Kasali dalam bukunya Disruption mengupas teori dari Clayton M. 
Christensen tersebut dengan mengambil contoh kasus-kasus mutakhir, baik dibidang 
bisnis maupun dibidang birokrasi pemerintahan dan sosial masyarakat. Apakah 

makna desruption?. Menurut Renald Kasali, disruption bisa diterjemahkan sebagai 
penggangu, pengacau, atau biang kerok. Kalau dihubungkan dengan kata digital, 

maka artinya adalah sesuatu yang datang setelah era digital dan mengganggu 
kestabilan bisnis yang tidak menggunakan internet dan teknologi digital sebagai nilai 
tambahnya. Disruption sebagai sebuah inovasi, akan menggantikan seluruh sistem 

lama dengan cara-cara baru. Disruption akan menggantikan teknologi lama yang 
serba fisik dengan teknologl digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar 
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baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Atau dengan kata lain disruption 
merubah cara lama menjadi lebih kekinian, praktis, simpel, efektif, efisien dan 

mampu beradaptasi dengan perubahan jaman.  
Dalam Bab 15 buku Disruption : “No Ordinary Disruption”, Renald Kasali 

menjelaskan bahwa sekarang ini telah berlangsung suatu proses disruption yang 
tidak biasa (no ordinary), bahkan rumit yang membuat banyak orang gelisah kalau 
terlalu lama ditangani orang-orang yang hanya mampu berwacana. Perkembangan 

teknologi informasi telah berimplikasi luas pada berbagai aspek kehidupan: (a) 
teknologi telah menghubungkan semua orang diseluruh dunia dengan kecepatan 

luar biasa (awal great disruption), (b) perubahan tidak lagi eksponensial, tapi linier. 
Dulu dibutuhkan 38 thn bagi radio mencapai 50 juta user, sekarang hanya 
dibutuhkan 3 tahun untuk internet, 1 tahun untuk facebook dan 9 bulan untuk 

Twitter, (c) kecepatan penyebaran berita dalam hitungan detik, manusia sebagian 
besar memindahkan sebagian besar aktivitasnya, merubah cara manusia 

meramalkan tindakan publik, (d) robot membuat otomatisasi berjalan, mengancam 
kelas pekerja, dan (e) uang tak lagi terlihat, hanya catatan maya di dunia digital. 

Strategi menghadapi era disruption adalah melakukan self-disruption dengan 

melihat jauh ke depan dan berani membongkar cara-cara lama. Untuk melihat 
perubahan kedepan dibutuhkan kemampuan melihat kedepan (visioner), namun 
sayangnya perubahan yang akan terjadi ke depan adalah sesuatu yang tidak mudah 

dilihat dan terbaca. Setelah melihat adalah bergerak dan menyelesaikan persoalan. 
Tugas pemimpin mengajak atau membuat apa yang ia lihat juga terlihat oleh 

bawahannya, lalu menggerakkannya untuk menyelesaikan perubahan dengan 
tuntas. Tiga hal yang disarankan, yaitu : 

Pertama, jangan nyaman menjadi “Pemenang”. Organisasi yang sudah lama 

berdiri, merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi membuat banyak inovasi. Perasaan 
aman yang muncul tersebut dikarenakan oleh asumsi bahwa pelanggannya akan 

terus menerus loyal. Padahal pada kenyataannya, pergeseran segmen konsumen 
(dari yang sebelumnya Generasi X menjadi Millennials) memerlukan pengembangan 
dari berbagai aspek, termasuk layanan. 

Kedua, jangan takut mengkanibalisasi produk sendiri. Belajar dari kasus 
kebangkrutan Kodak, sebuah organisasi hendaknya selalu melakukan inovasi-
inovasi. Termasuk berani menjadi kanibal untuk produknya sendiri. Hal tersebut 

merupakan salah satu langkah proaktif sebelum pihak lain yang melakukan. Dalam 
kasus Kodak, mereka merasa bahwa keahliannya dalam penyedia negatif film tidak 

akan tergerus oleh teknologi. Padahal sebaliknya, kehadiran kamera digital malah 
membuat Kodak harus gulung tikar. 

Ketiga, membentuk ulang (reshape) atau menciptakan yang baru (create). Di 

era disrupsi, ada 2 pilihan yang bisa diambil, yaitu melakukan membentuk kembali 
atau mencipta, atau memilih keduanya. Ketika memutuskan reshape, maka bisa 

melakukan inovasi dari produk atau layanan yang sudah dimiliki. Sedangkan, jika 
memilih create, harus berani memiliki inovasi yang sesuai dengan kebiasaan 
konsumen. Apabila dapat “membaca” situasi dengan baik kemudian melihat peluang 

yang ada, maka itulah cara bisa bertahan di era disrupsi. 
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Sedangkan, karakteristik pejabat/pimpinan yang dibutuhkan pada era 
disruption adalah : (a) disiplin diri (self discipline), (b) berani mengambil resiko (risk 
taker), (c) kemampuan menyederhanakan pilihan (power of simplicity), (d) mindset 
yg tumbuh, (e) komunikasi asertif, (f) perspektif luas dan bijaksana, (g) kemampuan 

berpikir kritis (critical thinking), dan (h) kemampuan berpikir kreatif (creative 
thinking) (Renald Kasali,2017). 

Dalam tulisannya “Meluruskan Pemahaman soal Disruption" yang dimuat di 

harian kompas online (Kompas.com, 05/05/2017), Renald Kasali meluruskan 
berbagai pandangan yang dianggapnya kurang tepat dalam memaknai disruption, 

karena masih banyak yang menganggap bahwa disruption hanya berkaitan dengan 
teknologi informasi dan komunikasi semata, atau lebih spesifiknya soal taksi online 
(grab, uber, gojek), atau disruption diartikan hanya persoalan bisnis aplikasi, atau 

bisnis start-up, bahkan masih ada yang menganggap disruption hanya soal meng-
online-kan pelayanan. Pemahaman bahwa disruption hanya terjadi pada industri 

digital, menurut dia jelas kurang pas, sebab disruption terjadi di mana-mana, dalam 
bidang industri apa pun, bahkan dibidang birokrasi pemerintahan. Disruption bahkan 
mengubah landasan hubungan dari kepemilikan perorangan menjadi kolektif 

kolaboratif. Disruption bukan sekedar fenomena hari ini (today), melainkan 
fenomena hari esok (the future) yang dibawa para pembaharu ke saat ini, hari ini 
(the present). Untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat, Renald Kasali 

mengidentifikasi karakteristik disruption, sebagai berikut : 
1. Disruption berakibat penghematan banyak biaya melalui proses bisnis yang 

menjadi lebih simpel.  
2. Disruption membuat kualitas apapun yang dihasilkannya lebih baik ketimbang 

yang sebelumnya. Kalau lebih buruk, jelas itu bukan disruption.  

3. Disruption berpotensi menciptakan pasar baru, atau membuat mereka yang 
selama ini ter-eksklusi menjadi ter-inklusi. Membuat pasar yang selama ini 

tertutup menjadi terbuka.  
4. Produk/jasa hasil disruption harus lebih mudah diakses atau dijangkau oleh para 

penggunanya. Seperti layanan ojek atau taksi online, atau layanan perbankan dan 

termasuk financial technology, semua kini tersedia di dalam genggaman, dalam 
smartphone kita.  

5. Disruption membuat segala sesuatu kini menjadi serba smart, lebih pintar, lebih 

menghemat waktu dan lebih akurat. 
 

Kondisi Birokrasi Indonesia 
 
Pernyataan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pendahuluan tulisan 

ini yang mengeluh kondisi birokrasi Indonesia bukan hanya wacana atau retorika, 
tetapi memang benar adanya. Hal ini bisa dibuktikan dengan fakta empiris dari 

berbagai hasil penelitian bahwa birokrasi Indonesia masih tertinggal dengan negara-
negara lain, termasuk dengan negara-negara tetangga. The Global Competitiveness 
Report 2017-2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2018 

menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari posisi ke-37 pada tahun 2016 
menjadi ke-41 tahun 2017. Indonesia hanya unggul dari Filipina (57), Vietnam (60), 
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dan Laos (93). Beberapa permasalahan mendasar dalam birokrasi Indonesia yang 
mendapatkan sorotan dari World Economic Forum (WEF) adalah korupsi menempati 

urutan pertama dengan skor (13,8), inefisiensi birokrasi pemerintah (11,1), 
keterbatasan infrastruktur (9,2), akses terhadap pembiayaan (8,8), inflasi (8,6), 

ketidakstabilan politik (6,5), etos kerja yang buruk (5,8), tarif pajak (5,2), 
keterbatasan sumber daya manusia terdidik (4,3), regulasi perpajakan (4,8), regulasi 
mata uang (4,6), ketidakstabilan pemerintah (4,0), kesehatan masyarakat miskin 

(4,0), pencurian (4,0), kurangnya inovasi (2,5), serta kebijakan perburuhan yang 
menghambat (4,0) (https://www.weforum.org,17/01/2018) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sumber : World Economic Forum (WEF,2018) 

 
Temuan World Economic Forum (WEF) tersebut hampir sama dengan hasil 

Survei Litbang Kompas (September 2016) yang dilaksanakan di 14 Kota Besar di 
Indonesia yang menempatkan persoalan korupsi dan birokrasi yang berbelit 
(efisiensi birokrasi) sebagai persoalan utama yang masih dihadapi birokrasi di 

Indonesia sampai dengan saat ini, seperti disajikan pada Grafik dibawah ini. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sumber : Kompas (dikutip KemenPAN-RB,2018) 

https://www.weforum.org,17/01/2018
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Sementara itu, KemePAN-RB tanggal 24 Januari 2018 merilis hasil Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) huruf c, UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa Menteri yang 

bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan 
pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil Evaluasi 
Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2017 seperti diperlihatkan Grafik dibawah ini. 

 
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Tahun 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Tahun 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Sumber : KemenPAN-RB (2018). 

 

Grafik di atas dapat dibaca bahwa untuk provinsi hanya 2 yang memperoleh 
predikat Sangat Baik (A-) dari 34 provinsi yang ada, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan 
Provinsi Riau. Sedangkan, untuk kabupaten/kota sebanyak 18 yang memperoleh 

predikat Sangat Baik (A-). Yang menarik, masih ada 3 provinsi dan 2 kabupaten/kota 
yang “kurang” alias tidak ada predikat (diperlukan prioritas pembinaan). Kondisi ini 

sangat ironis, karena sudah puluhan tahun reformasi birokrasi diimplementasikan, 
khususnya bidang pelayanan publik masih ada pemda yang tidak mengalami 
kemajuan/perubahan kinerja. Lantas, apa yang aparat pemda lakukan selama ini 

untuk melayani rakyat di daerah tersebut?. 
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Persoalan birokrasi di atas berkorelasi dengan temuan Ombudsman RI yang 
melaporkan bahwa selama tahun 2017 telah menerima sebanyak 7.999 laporan 

masyarakat tentang tindakan maladminstrasi yang dilakukan ASN di pusat maupun 
daerah. Lima jenis maladministrasi terbanyak adalah : (a) penyimpangan prosedur 

(1.714), (b) tidak memberikan pelayanan (1.355), (c) tidak kompeten menerima 
pengaduan (802), (e) penyalahgunaan wewenang (666), dan (f) permintaan imbalan 
uang, barang dan jasa (605) (Kompas.com 29/12/2017). 

Beberapa hasil temuan tentang kondisi birokrasi di atas memperkuat 
argumen bahwa kebijakan reformasi birokrasi termasuk penyelenggaraan pelayanan 

publik sudah menunjukkan perubahan, namun dalam berbagai aspek masih 
diperlukan kerja keras untuk memperbaikinya, dua diantaranya yang paling krusial 
adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa 

birokrasi Indonesia masih belum mampu sepenuhnya merespons tuntutan dan 
ekspektasi masyarakat dan beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah 

sangat cepat.  
Kondisi tersebut diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Asman Abnur bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang 

tidak ringan. Pertama, bagaimana meraih kepercayaan publik dengan cara 
meyakinkan rakyat terhadap perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Ini 
menjadi sangat penting mengingat kepercayaan rakyat merupakan modal dasar 

pembangunan. Kedua, bagaimana negara meningkatkan daya saing di antara 
negara-negara di dunia sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan negara 

dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Kompas.com, 08/02/2017). 
 

Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Disruption 

 
Apakah kebijakan reformasi birokrasi itu ?. Kebijakan yang dimaksudkan 

disini adalah kebijakan pemerintah atau kebijakan negara yang disebut juga 
kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Irfan 
Islamy,1997). Sedangkan, reformasi birokrasi dimaknai sebagai upaya melakukan 
pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

menyangkut berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan, kelembagaan, 
ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 
bebas KKN (clean governance) (KemenPAN-RB,2014). Jadi, kebijakan reformasi 
birokrasi secara ringkas dapat diterjemahkan sebagai kebijakan pemerintah yang 

bertujuan melakukan pembaharuan secara mendasar (fundamental) terhadap 
berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan terutama pelayanan 

publik. Jika kebijakan reformasi birokrasi dihubungkan dengan disruption, maka 
pengertiannya menjadi kebijakan reformasi birokrasi yang mampu merespons dan 
beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang dipicu 

perkembangan teknologi informasi yang pesat serta tuntutan masyarakat yang 
meningkat untuk mewujudkan birokrasi yang modern (birokrasi kelas dunia). 
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Kebijakan pembaharuan birokrasi pada dasarnya dilaksanakan setiap periode 
pemerintahan meskipun menggunakan istilah berbeda-beda. Bahkan sejak Indonesia 

merdeka (Orde Lama), dilanjutkan masa Orde Baru, dan mendapat momentumnya 
pada era reformasi tahun 1998. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah telah 

menerbitkan berbagai kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan reformasi, 
diantaranya : (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (c) Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan (d) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta berbagai 
peraturan lainnya, dengan tiga sasaran utama : (a) terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN, (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan (c) 
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan sasaran akhir 

adalah terciptanya birokrasi yang bersih, kompeten dan  melayani. 
Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan beberapa kebijakan untuk 

memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi, diantaranya :  

1. Dari aspek kelembagaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang 
pembentukan, jenis, dan kriteria tipelogi perangkat daerah, sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Dari aspek tata kelola administrasi pemerintahan, perintah telah menerbitkan UU 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kebijakan ini 
memberikan peluang kepada pejabat ASN untuk melakukan diskresi dan inovasi 
ketika terjadi kekosongan peraturan. 

3. Dari aspek manajemen Aparatur Sipil Negara, pemerintah menerbitkan UU No 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Spil Negara. Kebijakan ini mengamanatkan 

dibentuknya lembaga non-struktural yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 
yang bertjuan menjamin terwujudnya rekrutmen pejabat ASN berbasis merit 
system berdasarkan kompetensi agar terwujud the right man in the right place. 

4. Dari aspek manajemen kerja dan perilaku pelayanan, pemerintah telah 
menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 
Mental. Kebijakan ini menempatkan Menteri PANRB menjadi koordinator 

pelaksana yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM ASN, peningkatan 
penegakan disiplin Aparatur, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem 

pelayanan inovatif (e-government), penyempurnaan sistem manajemen kinerja 
(performance-based management system) dan peningkatan perilaku pelayanan 
publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. 

5. Untuk mengevaluasi kinerja reformasi birokrasi, pemerintah telah menerbitkan 
PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah. 
6. Untuk penyusunan survei kepuasan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan 

KepmenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
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7. Untuk pemanfaatan Media Sosial (Medsos), pemerintah telah menerbitkan 
PermenPAN-RB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media 

Sosial Instansi Pemerintah. 
8. Untuk mendorong percepatan inovasi pelayanan publik, pemerintah telah 

menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dengan 
mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan 
minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun yang dikenal dengan istilah one agency 
one innovation. Kebijakan ini dituangkan dalam PermenPAN-RB Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. 

9. Untuk memberantas pungutan liar (pungli), pemerintah telah menerbitkan 
Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 
(Siber Pungli). Tugasnya adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana 
prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemda. 

10. Untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan pelayanan publik, 
pemerintah telah menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kebijakan ini bertujuan 

memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan 
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan 
meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha. 

11. Untuk memudahkan berusaha (Ease of Doing Business, EoDB), pemerintah telah 
menerbitkan puluhan paket kebijakan ekonomi dalam rangka menyederhanakan 

dan memangkas mata rantai perizinan yang panjang dan berbelit, dengan 
menerapkan prinsip HGSL (hapus, gabung, sederhanakan, limpahkan). 
 

Daftar kebijakan di atas akan semakin panjang lagi jika dikaitkan dengan 
penjabaran kebijakan yang diterbitkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dalam bentuk Peraturan Menteri, Lembaga, 
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota seluruh 
Indonesia. Sehingga, dilihat dari aspek dan cakupannya, maka kebijakan reformasi 

birokrasi sebenarnya sudah cukup lengkap, termasuk instrumen pengukurannya.  
Pertanyaannya, mengapa pelaksanaan reformasi birokrasi masih berjalan 

lamban ?. Berikut ini beberapa catatan kritis untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

 
Kebijakan kurang responsif dan adaptif terhadap perubahan jaman. 

 
Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah apapun bentuknya bertujuan untuk 

merespons perubahan jaman dalam rangka menjamin terciptanya keamanan, 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, harmoni, hak dan kewajiban dalam tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan ikut serta menjaga perdamaian dunia berlandaskan Pancasila, 
UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Jadi, kebijakan dibuat pada masa tertentu, 
untuk tujuan tertentu yang berlaku sepanjang kebijakan tersebut tidak dicabut oleh 

kebijakan yang baru atau digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada pihak 
yang mengajukan judicial review.  
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Persoalannya, perubahan jaman yang cepat sangat sulit diprediksi, 
menyebabkan kebijakan menjadi kurang relevan dengan perkembangan yang 

terjadi. Sebenarnya solusinya mudah saja, segera ganti dengan kebijakan yang 
baru, maka selesai itu persoalan. Tapi dalam prakteknya, tidak semudah itu. Apalagi 

kebijakan itu berupa Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda), sebab 
kedua kebijakan pemerintah ini harus dirumuskan dan disetujui pihak legislatif 
(DPR/DPRD). Dalam kenyataannya merumuskan sebuah UU atau Perda dibutuhkan 

waktu yang panjang dan berliku, tarik ulur kepentingan dan lobi-lobi politik tidak 
bisa dihindari yang menyebabkan molornyanya waktu UU atau Perda disyahkan. 

Bahkan dalam beberapa kasus yang mengemuka didepan publik, proses pembuatan 
UU atau Perda telah terjadi tindakan korupsi dan kolusi antara pejabat eksekutif 
dengan legislatif. Pasal dan ayat serta pengesahan peraturan menjadi komoditas 

yang bisa diperjual belikan (transaksional) yang mempunya nilai tinggi. Dampaknya, 
terjadi kekosongan hukum yang mempersempit dan menghambat ruang gerak 

aparat sebagai pelaksana kebijakan (implementor). 
Kinerja pembuat UU juga sering dipertanyakan publik, karena dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan. Menurut penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen 

Indonesia (Formappi) kinerja DPR dibidang legislasi (pembuatan UU) sangat rendah. 
Hal ini bisa dilihat hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif hanya 
mengesahkan 6 Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas, padahal terdapat 52 

RUU yang masuk program legislasi nasional prioritas. Selain 6 UU tersebut, ada 11 
UU yang juga disahkan DPR, namun UU tersebut termasuk kategori kumulatif 

terbuka, seperti konvensi internasional, UU APBN, dan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang (Perppu). UU kategori itu tidak membutuhkan rancangan 
atau pembahasan sehingga proses pengesahannya lebih cepat. Sebagai 

perbandingan, tahun 2015 dan 2016, DPR masing-masing mengesahkan 3 UU dari 
10 RUU prioritas (BBC Indonesia, 21/12/2017). 

Persoalan lainnya, keterbatasan kemampuan atau kompetensi para pembuat 
UU atau Perda, baik pihak eksekutif maupun legislatif untuk melihat perkembangan 
jauh kedepan agar bisa diantisipasi di dalam UU atau Perda yang sedang dibuat. 

Pada era disruption seperti sekarang kemampuan tersebut menjadi sangat penting, 
agar kebijakan yang dihasilkan tidak cepat ketinggalan jaman (kadaluarsa).  

Contoh nyata untuk memberikan gambaran tentang masalah tersebut adalah 

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketika 
merumuskan UU ini, tidak ada seorangpun para pembuat UU yang mampu 

membayangkan bahwa 8-9 tahun kemudian akan muncul angkutan umum berbasis 
online (Grab, Uber dan Gojek). Akibatnya, tidak ada satu pasal dan ayat pun dalam 
UU tersebut yang mengaturnya. Kenapa UU tersebut tidak segera diubah?. Karena, 

seperti telah diuraikan di atas, persoalan membuat atau mengganti UU itu tidak 
mudah, butuh proses yang lama. Jalan pintasnya membuat Peraturan Menteri 

Perhubungan dan Kapolri sebagai dasar hukum, agar transportasi berbasis online itu 
tidak dianggap illegal. 
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Pelaksanaan kebijakan : Sinergitas dan Egosentris. 
 

Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu penyebab lambannya kinerja 
birokrasi Indonesia disebabkan kurang sinergisnya para pelaksana kebijakan, baik 

antara Kementerian dan Lembaga di pusat maupun antara pusat dengan pemerintah 
daerah. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya : (a) masih adanya ego 
sektoral atau instansional, (b) konflik kepentingan, (c) ketidakmampuan SDM ASN 

melaksanakan kebijakan, (d) kurangnya sosialisasi, dan (d) adanya unsur ekonomi 
politik. Menurut Kepala Deputi Riset Kebijakan Lembaga Administasi Negara (LAN) 

belum adanya perubahan signifikan agenda reformasi birokrasi disebabkan antara 
lain belum sinergisnya setiap instansi/kementerian/lembaga yang ada. Reformasi 
birokrasi itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing (lembaga), tetapi sebagai tim. 

Lebih lanjut dikatakan sampai saat ini setiap instansi masih ada pada tahap awal 
pembenahan, belum mencapai output yang ditargetkan. Sejak pertama dicanangkan 

tahun 2010, ada 8 area reformasi birokrasi yang diagendakan pemerintah, yaitu 
kelembagaan, sumber daya manusia, tata laksana, pengawasan, pelayanan, 
akuntabilitas, regulasi, dan pola pikir aparatur negara. Dari 8 area tersebut, 4 yang 

paling sulit diubah yaitu pola pikir, kelembagaan, regulasi, dan SDM aparatur 
(Tempo.co, 22/08/2017). 

Menurut Guru Besar Administrasi Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada 

Wahyudi Kumorotomo, masih banyak urusan dengan lembaga publik yang 
tampaknya diselenggarakan dengan paradigma mempersulit pengguna jasa. 

Peraturan yang terdapat di bawah kendali eksekutif mungkin sudah mulai terdapat 
perbaikan, tetapi masih banyak kebutuhan perbaikan regulasi di bawah undang-
undang yang membutuhkan perampingan, seperti HO (hindrance ordonantie), TDP 

(Tanda Daftar Perusahaan), Penyatuan Izin Prinsip dan Izin Lokasi. Banyak daerah 
yang masih terpaku pada peraturan lama tentang perizinan dan kurang ada 

terobosan. Di beberapa daerah, pemusatan urusan di UPTSA telah meningkatkan 
efisiensi dan mempermudah urusan,  tetapi ada daerah justru menetapkan jenis-
jenis lisensi baru untuk fungsi yang sama, akibatnya, meskipun peringkat ease of 
doing business di tingkat nasional membaik, di banyak daerah peringkatnya justru 
memburuk. Yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan paradigma di tingkat 
implementasi, bukan perdebatan tentang paradigma reformasi birokrasi di tingkat 

konsep (Jawa Pos, 15/12/2017). 
 Persoalan sinergitas menjadi sangat penting dalam implementasi suatu 

kebijakan lintas sektoral, terlebih lagi melihat geografi wilayah Indonesia yang luas 
dan keragaman kemampuan SDM-nya yang tidak merata untuk membangun visi 
yang sama memang tidak mudah. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo, disamping 

melakukan kegiatan blusukan ke berbagai pelosok tanah air, juga beberapa kali 
mengumpulkan para pimpinan pemerintahan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota 

dan DPRD) ke istana untuk menyamakan visi dan persepsi dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi untuk menghilangkan ego-ego sektoral dan instansional yang 
menghambat kebijakan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.  
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Inovasi Pelayanan Publik : Kompetisi dan Kolaborasi. 
 

Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan 
penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Inovasi 

Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik gagasan/ide kreatif orisinal 
dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik 
secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN-RB Nomor 30 Tahun 2014).  

Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) telah dilaksanakan sejak 
tahun 2014 dengan konsep one agency one innovation. Kebijakan ini sebenarnya 

kebijakan sangat baik, bahkan bisa dikatakan sebagai terobosan untuk mendorong 
percepatan refeormasi birokrasi, karena kebijakan ini memaksa (wajib) diikuti oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemda. Tujuannya : (a) menjaring, mendokumentasikan, 

mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan 
peningkatan kualitas pelayanan publik, (b)  memberikan apresiasi dan penghargaan 

bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top 
Inovasi Pelayanan Publik, (c) memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk 
meningkatkan inovasi, dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik, (d) 

meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik, dan (e) menjadi sarana 
pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi (KemenPAN-RB,2018).  

Strategi yang dipergunakan : (a) inovasi dimasukan dalam anggaran instansi, 

(b) inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi, (c) inovasi mempunyai 
dasar hukum, dan (d) inovasi dijadikan sebagai budaya organisasi (Muhamad 

Imanuddin,2018). Berikut hasil perkembangan pelaksanaan KIPP selama 3 tahun. 
 

Hasil perkembangan pelaksanaan KIPP periode 2014-2017 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sumber : Muhamad Imanuddin (2018). 

 
Kebijakan KIPP sangat relevan pada era disruption seperti saat ini, untuk 

mendorong atau bahkan memaksa semua instansi melakukan terobosan atau inovasi 
di instansinya masing-masing, sekaligus merubah budaya birokrasi pelayanan yang 

pasif/monoton dan lamban menjadi kreatif dan bergerak dinamis sehingga bisa 
adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Tetapi berdasarkan 
pengalaman, karena penulis juga pernah terlibat mengikuti kompetisi ini, ada 

beberapa catatan yang perlu menjadi pertimbangan ke depan.  
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Pertama, inovasi adalah hasil gagasan kreatif untuk merespons tuntutan 
masyarakat dan perubahan dilingkungan. Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki 

kompetensi yang cukup memadai untuk menciptakan ide-ide kreatif, dan 
menjabarkannya ke dalam proposal dengan format, sistimatika, jumlah kata dan 

bobot penilaian tiap bagian sudah ditetapkan oleh penyelenggara (KemenPAN-RB) 
untuk selanjutnya mendaftarkan proposal secara online ke sinovik.menpan.go.id.  

Persoalan yang muncul pada tahap ini adalah keterbatasan kemampuan SDM 

untuk menyusun proposal yang sangat rigit. Sehingga tidak jarang terjadi, instansi 
punya ide kreatif dan inovatif, tetapi tidak mampu menjabarkannya dengan baik ke 

dalam proposal. Akibatnya, proposal sudah tereliminasi pada tahap Desk Evaluation. 
Solusinya adalah menggunakan jasa konsultan dengan konsekuensi ada tambahan 
biaya. Kompetensi SDM ASN kembali dipertaruhkan ketika lolos tahap Desk 
Evaluation ke tahap berikutnya, yaitu tahap presentasi dan wawancara. Dalam tahap 
ini ada kemungkinan inovasinya bagus, tetapi dalam mempresentasikan dan 

menjawab pertanyaan dewan juri kurang bagus, akibatnya tereliminasi juga. 
Kedua,  inovasi ini dilombakan (kompetisi), sehingga ada yang menang 

masuk dalam kategori Top, tetapi lebih banyak yang tidak menang (kalah). Fakta ini 

bisa dibuktikan dengan membandingkan jumlah inovasi yang mendaftar dengan 
jumlah inovasi yang memperoleh predikat Top seperti diperlihatkan Tabel di atas.  

Dalam konteks ini pertanyaannya ada dua, yaitu : (a) untuk inovasi yang 

tidak menang atau kalah dalam kompetisi. Apakah inovasi tersebut dapat 
diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja instansinya atau dibuang begitu saja, 

karena dianggap kalah (tidak inovatif), padahal mungkin masih bermanfaat bagi 
instansinya, (b) untuk inovasi yang mendapat predikat Top. Apakah ada jaminan 
inovasi tersebut diterapkan secara berkesinambungan di instansinya?. Karena 

inovasi perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan, terlebih inovasi 
yang padat teknologi. Berdasarkan pengalaman, tidak semua inovasi yang masuk 

dalam kategori Top itu dapat dilaksanakan secara konsisten di instansi yang 
bersangkutan. Ada beberapa faktor penyebab, diantaranya : (a) pemeliharaan dan 
pengembangan yang kurang, (b) pergantian pimpinan daerah atau instansi yang 

menganggap inovasi yang dibuat pimpinan sebelumnya bukan hasil karyanya, bisa 
jadi inovasi tersebut tidak dimanfaatkan alias sia-sia.  

Ketiga, ke depan perlu dipikirkan meningkatkan nilai dan manfaat 

pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini, yaitu : (a) perlunya monitoring dan 
evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang pernah mendapat predikat Top. Jika tidak 

dilaksanakan, perdikat Top-nya dicabut, dan di alihkan ke instansi sejenis di daerah 
yang lainnya, (b) perlunya merubah pendekatan, dari kompetisi menjadi kolaborasi, 
dan/atau menggabung kedua pendekatan tersebut, dengan tujuan agar inovasi yang 

sudah diciptakan, baik yang mendapat predikat Top maupun yang tidak dapat 
dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan, dan (c) perubahan pendekatan 

dari kompetisi menjadi kolaborasi ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam, 
karena persoalan yang dihadapi tidak mudah. Tapi jika berhasil, sebagian besar 
inovasi yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Pemda akan dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. 
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Infrastruktur Teknologi Informasi : Keterbatasan dan Self-Disruption. 
 

Percepatan reformasi birokrasi hampir mustahil tanpa memanfaatkan 
teknologi informasi. Sehingga dibutuhkan bukan hanya ketersediaan Sumber Daya 

Manusia Aparatur yang cukup dan kompeten dibidang TI, tetapi juga tersediaan 
infrastruktur TI yang handal dan merata di seluruh tanah air. Hal ini menjadi 
tantangan berat bagi pemerintah jika ingin menerapkan e-governance atau smart 
governance, smart city atau smart office atau apapun istilah yag dipergunakan, yang 
bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi secara riel time.  

Di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar infrastruktur teknologi 
sudah sangat memadai. Tetapi di daerah-daerah lain, untuk mencari sinyal HP saja 
tidak jarang harus bersusah payah mendaki bukit, bahkan menaiki pohon. Apalagi 

menjalankan aplikasi berbasis internet, yang menuntut kecepatan dan kestabilan 
akses internet. Lebih parah lagi, unsur pendukung utama berupa jaringan listrik 

tidak semua daerah tersedia, kalaupun tersedia tidak menjamin bisa menyala selama 
24 jam. Tanpa ketersediaan listrik, maka secanggih apapun perangkat dan aplikasi 
yang dipergunakan akan sia-sia. 

Kerjasama dengan negara-negara lain yang sudah berhasil menerapkan e-
government juga sangat dibutuhkan, seperti Korea Selatan yang telah berhasil 
mengembangkan mobile government (m-gov). Hasil penelitian Prof. Kyoung Yul Bae 

(2011) menunjukkan bahwa Korea Selatan secara konsisten mengembangkan e-gov 
sejak tahun 1980-an. Pengembangan terus menerus dilakukan menyesuaikan 

dengan kemajuan teknologi. Sekarang pemerintah Korea Selatan telah mampu 
menerapkan mobile government (m-Gov) dengan pemanfaatan teknologi komunikasi 
berbasis wireless dalam penyelenggaraan pemerintahan. M-Gov tidak mengganti e-

Gov, tetapi menambahkan e-Gov dengan mobile technologies, seperti telpon selular, 
Personal Digital Assistant (PDA), perangkat Wi-Fi, dan mobile networks.  

Pada tanggal 18 April 2018, Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas di 
instana Bogor membahas percepatan reformasi dibidang perizinan berusaha dan 
berencana menerapkan sistem perizinan terpadu secara online yang disebut dengan 

Online Single Submission (OSS). Rencananya, pemerintah akan akan menerbitkan 
Inpres atau Perpres untuk memaksa semua kementerian, lembaga dan pemda 
seluruh Indonesia secara bersamaan menerapkan OSS, tanpa menunggu kesiapan 

lembaga/pemda. Secara konsep, OSS dianggap sebagai perubahan besar-besaran 
untuk membuat semua perizinan dari pusat ke daerah terintegrasi dan menjadi satu 

kesatuan, sehingga pengurusan perizinan dapat dipangkas. Tujuan lainnya merubah 
budaya birokrasi dan menghilangkan ego-ego sektoral (Tempo.co, 18/04/2018). 

Ide penerapan OSS ini sangat bagus, dan seharusnya sejak dari dulu sudah 

dilaksanakan. Presiden Jokowi telah berani melakukan self-disruption dengan 
melihat tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan dan berani membongkar 

cara-cara lama, meskipun berhadapan dengan budaya birokrasi dan kondisi 
infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, apalagi secara geografis wilayah 
Indonesia sangat luas disertai dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur. Ini 

membutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan pemerintahan 
agar bisa berhasil sebagaimana yang diharapkan. 
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Aparatur Sipil Negara dan Rekrutmen Pejabat : Kompetensi dan Korupsi 
 

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati posisi yang 
sangat penting dan stretegis dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi 

Indonesia. Hal ini, disebabkan ASN merupakan pelaksana berbagai kebijakan dan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN menjadi motor penggerak dan 
agen perubahan birokrasi agar bisa sejajar dengan bangsa lain di dunia. Jadi, 

selengkap apapun regulasi yang dibuat, sebaik apapun sistem yang dibangun, dan 
secanggih apapun teknologi yang dipergunakan semuanya tergantung dari SDM 

ASN, baik dari jumlah, tingkat pendidikan yang mempengaruhi kompetensi maupun 
distribusinya antar wilayah dan instansi serta manajemennya yang baik.   

Terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dapat dianggap sebagai reformasi besar-besaran dalam pengelolaan aparatur sipil 
negara dibanding dengan peraturan sebelumnya UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian. Ada beberapa istilah baru yang dimuat dalam UU ini, 
diantaranya : Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Aparatur Sipil Negara, (c) 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), (d) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Selain itu, penamaan jenis jabatan juga berubah, yaitu : (a) Jabatan Administrator, 
(b) Jabatan Fungsional, dan (c) Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi 
(JPT) dibagi menjadi : (a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (JPTU), (b) Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya (JPTM), dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). 
Hal baru lainnya adalah dibentuknya lembaga baru non-struktural yang diberi 

nama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tugasnya adalah mempromosikan dan 
mengawasi penerapan Nilai Dasar ASN, pelaksanaan kode etik dan kode perilaku 
pegawai ASN, serta mengawasi penerapan sistem merit (merit system) dalam 

kebijakan dan manajemen sumber daya ASN, dan menjaga netralitas Pegawai ASN 
dari intervensi politik serta mengawasi pembinaan profesi ASN.  

Berdasarkan laporan KASN tahun 2017 yang dirilis bulan Januari 2018 dapat 
diketahui kondisi ASN di Indonesia yang menjadi motor penggerak reformasi 
birokrasi, berdasarkan kelompok umur dan pendidikan seperti Grafik dibawah ini. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara (2018). 
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Dalam laporannya KASN juga menyebut beberapa permasalahan ASN yang 
berpotensi mengganggu percepatan reformasi birokrasi kedepan, diantaranya 

adalah: (a) distribusi pegawai yang tidak sesuai kebutuhan, dimana sebagian besar 
pegawai bekerja di daerah perkotaan, (b) kualifikasi dan kompetensi pegawai yang 

ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini jumlah pegawai administrasi 
melebihi kebutuhan, sementara jumlah tenaga teknis masih sangat terbatas, 
terutama di daerah pemekaran, (c) kualitas pegawai yang ada masih rendah, dan 

(d) rasio ASN dengan jumlah penduduk paling rendah diantara negara tetangga, 
yaitu (1,64%). Rendahnya rasio ini mencerminkan rendahnya kemampuan birokrasi 

melayani masyarakat. Sementara di negara-negara tetangga, Singapura (4,0%), 
Malaysia (5,0%), Filipina (2,9%), dan Brunei Darussalam (11,4%). Persoalan lainnya 
sebagai dampak kebijakan zero growth dan moratorium penerimaan CPNS selama 

beberapa tahun adalah : (a) terjadinya penuaan pada pegawai ASN yang akan 
menganggu kelancaran suksesi pada 440.000 jabatan pimpinan ASN, (b) ancaman 

“tsunami” pensiunan karena lebih dari 40% pegawai ASN berusia di atas 51 tahun 
(KASN,2018).  

Sementara itu, dalam pelaksanaan rekrutmen pejabat, khususnya Pejabat 

Pimpinan Tinggi (JPT), KASN telah meluncurkan aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan 
Tinggi (SIJAPTI) yang tujuannya untuk memudahkan penilaian berbagai parameter 
yang terukur dalam penerapan rekrutmen pejabat tinggi berbasis sistem merit. 

Selama 3 tahun diterapkan, hasilnya tidak terlalu menggembirakan, meskipun telah 
mengalami peningkatan. Fakta ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah rekomendasi 

KASN tentang persetujuan, perbaikan dan pembatalan/peninjauan, sebagaimana 
diperlihatkan pada Grafik dibawah ini. 
 

Perkembangan Surat Rekomendasi KASN Perode 2015-2017 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN,2018) 
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Parameter perbaikan dan pembatalan/peninjauan yang menunjukkan trend 
yang masih tinggi bisa dimaknai bahwa proses rekrutmen pejabat pimpinan tinggi 

tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan oleh KASN. Fakta tersebut, 
bisa dikorelasikan dengan beberapa kasus yang muncul di hadapan publik, dimana 

rekrutmen pejabat menjadi komoditas yang bisa diperjual belikan oleh pimpinan 
daerah. Beberapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan 
dengan praktek jual beli jabatan, seperti kasus Bupati Klaten, Bupati Nganjuk, dan 

Bupati Jombang. Ini merupakan fenomena gunung es, karena praktek tersebut 
sudah bukan rahasia umum telah terjadi dimana-mana, bukan hanya pada tiga 

daerah yang terkena OTT. Untuk menduduki sebuah jabatan ada besaran tarifnya, 
semakin strategis jabatan semakin tinggi nilainya. Ini persoalan klasik yang sampai 
sekarang belum mampu sepenuhnya dihilangkan. Sehingga rekrutmen pejabat untuk 

jabatan pimpinan tinggi terkesan hanya formalitas, karena yang akan menduduki 
jabatan bukan ditentukan oleh kualitas (kompetensi), tetapi seberapa besar 

kemampuan untuk membayar (menyogok).  
Praktek semacam ini menyebabkan beberapa dampak negatif dalam jangka 

panjang, diantaranya : (a) kualitas pejabat yang diangkat tidak memenuhi standar 

kompetensi yang dibutuhkan (tidak kompeten), dan ini salah satu penyebab 
birokrasi kurang responsif dan adaptif terhadap perubahan jaman, (b) potensi 
korupsi akan semakin besar, karena untuk mengembalikan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan harus mencari celah untuk melakukan 
korupsi di instansinya, (c) menutup peluang pegawai yang mempunyai kompetensi, 

tetapi tidak mempunyai kemampuan menyogok dan/atau masih memiliki integritas 
tinggi, dan (d) merusak citra birokrasi di mata masyarakat, yang pada gilirannya 
akan menimbulkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah 

(public dis-trust). Inilah tantangan besar yang masih dihadapi untuk memperbaiki 
birokrasi di Indonesia ke depan. 

. 
Catatan Akhir : Generasi Millenials dan Era Baru Birokrasi Indonesia 
 

Di tengah berbagai persoalan dan tantangan berat yang dihadapi birokrasi 
Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, pertanyaannya kemudian masih 
adakah peluang untuk memperbaiki birokrasi ke depan, dengan jargon “Birokrasi 

Kelas Dunia” ?. Jawaban ada dua kemungkinan : (a) tidak bisa (pesimis), (b) pasti 
bisa (optimis). Tidak bisa (pesimis), jika birokrasi masih dipegang oleh ASN  yang 

sekarang usianya sudah menjelang pensiun (51-60 tahun) yang jumlahnya mencapai 
1,5 juta (34%) dari jumlah ASN yang ada. Pasti bisa (optimis), jika dilakukan 
rekrutmen besar-besaran untuk mengganti ASN yang pensiun dengan generasi baru, 

generasi millenials dengan memperketat sistem rekrutmen CPNS berbasis 
kompetensi (sistem merit), sehingga akan terjaring putra/putri anak bangsa yang 

terbaik, baik dari aspek tingkat pendidikan, penguasaan teknologi informasi, 
penguasaan bahasa asing (Inggris), idealisme, maupun integritas dan budaya kerja. 
Jika hal ini bisa dilakukan, birokrasi akan mengalami perubahan yang signifikan. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 27 Maret 2018, KemenPAN-RB 
bersama lintas Kementerian dan Lembaga menyelenggarakan acara Presidential 

Lecture bagi CPNS bertempat di Istora Senayan Jakarta dengan tema “Bersatu 
Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024”. Acara tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membuka 
perspektif CPNS agar memahami tantangan tugas di era industri 4.0. Selain 
pembekalan dari Presiden Jokowi, diisi pula oleh pembicara lain, yaitu Menkeu Sri 

Mulyani Indrawati, Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Yudi Latief, 
dan CEO Gojek Nadiem Makarim. 

MenpanPAN-RB, Asman Abnur dalam laporannya menyebutkan bahwa pada 
tahun 2017 telah dilakukan seleksi untuk formasi CPNS sebanyak 37.138 yang 
tersebar di 62 kementerian/lembaga dan 1 provinsi dengan total pelamar mencapai 

2,4 juta lebih. Dari jumlah formasi tersebut formasi umum (34.167), formasi lulusan 
Cumlaude (2.310), formasi penyandang disabilitas (168), serta formasi putra putri 

Papua dan Papua Barat (493). Rekrutmen sepenuhnya menggunakan sistem 
Computer Assisted Test (CAT) yang hasilnya bisa dilihat secara riel time. Hal ini 
untuk menjaga pelaksanaan seleksi berlangsung bersih, transparan, objektif dan 

bebas dari KKN. Artinya, CPNS yang lolos seleksi tahun 2017 adalah putra/putri 
bangsa yang terbaik.  

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN, KemenPAN-RB 

bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) sedang melakukan transformasi 
Pendidikan dan Latihan (Diklat) konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital 
Management melalui pengembangan ASN Corporate University. Diklat terobosan ini 
memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan 
mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan progresif edukatif, seperti e-learning, 
coaching, mentoring dan On the Job Training (OJT) (KemenPAN-RB, 2018). 

Rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan tahun 2017 dan transformasi 

model Diklat yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas ASN di atas 
sangat relevan dengan era disruption saat ini. Mengapa ?. Karena : (a) sistem 
rekrutmen telah berubah secara signifikan dibanding dengan rekrutmen CPNS pada 

masa-masa sebelumnya yang cenderung bersifat formalitas dan masih diwarnai 
dengan praktek KKN, (b) CPNS yang direkrut adalah generasi millenials yang 
memiliki beberapa kelebihan dari aspek pendidikan, termasuk lulusan camluade, 

menguasai teknologi informasi, familiar terhadap media sosial dan bahasa asing 
(Inggris), (c) lingkungan birokrasi sedang mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik sebagai dampak reformasi birokrasi, dan (d) model diklat yang lebih modern. 
Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan, baik 

keberlanjutan penerapan sistem rekrutmen CPNS maupun pengembangan kapasitas 

dan karir dari CPNS itu sendiri.  
Pertama, keberlanjutan penerapan sistem rekrutmen CPNS. Sistem ini bisa 

dianggap sudah relevan dengan tuntutan jaman sekarang. Persoalannya, kalau 
terjadi pergantian pimpinan nasional (presiden) dan/atau menteri yang menangani 
masalah ini, apakah ada jaminan sistem itu akan dilanjutkan. Sebab, berdasarkan 

pengalaman ada kecenderungan setiap pergantian pemimpin, orientasi kebijakannya 
akan berbeda dengan pimpinan sebelumnya. 
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Kedua, bagi CPNS itu sendiri. Jumlah CPNS yang direkrut tahun 2017 
jumlahnya masih sedikit dibanding dengan jumlah ASN yang sudah ada, hal ini 

dapat dianalogikan seperti pendatang baru masuk ke dalam lingkungan incumbent 
yang sudah mapan dengan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set). 
Pertanyaannya, apakah pendatang baru ini akan “terkontaminasi” dengan pola-pola 
lama incumbent atau sebaliknya mampu menjadi inisiator dan agen perubahan di 
lingkungan instansi dimana dia ditempatkan.  

Era Baru Birokrasi Indonesia akan terwujud menjadi Birokrasi Kelas Dunia, 
jika rekrutmen CPNS dari generasi millenials ini mampu menjadi inisiator dan agen 

perubahan dilingkungan instansinya masing-masing. Jika tidak, maka kita harus 
menunggu lebih lama, sampai pergantian sebagian besar generasi ASN telah diganti 
dengan generasi millenials. 

 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 

Balipos.com, 19/05/2017. Renald Kasali Terjemahkan “Digital Disruption” di 
Rakornas II Pariwisata.  

BBC Indonesia, 21/12/2017. Potret kinerja DPR 2017: Kasus korupsi, 
kepemimpinan dan gagal penuhi target 

Irfan Islamy, 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, 

Bumi Aksara. 
John Naisbitt, 1994. Global Paradox. Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin 

Kuat Perusahaan Kecil. Binarupa Aksara, Jakarta. 

KemmenPANRB, 20/09/2017. Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan 
Inovasi. (https://menpan.go.id) 

--------------------, 27/03/2018. Press Release Presiden Lecture di Istora 
Senayan Jakarta. (https://menpan.go.id) 

--------------------, 08/02/2018. Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
Tahun 2018. (https://menpan.go.id) 

--------------------, 24/02/2018. Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian 
Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017. (https://menpan.go.id) 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2018. Laporan Kinerja Komisi Aparatur 
Sipil Negara Tahun 2017. 

Kompas.com, 08/02/2017. Menteri Asman: Daya Saing Indonesia di Dunia 
Turun dari Peringkat 37 ke 41  

Kompas.com - 08/02/2017,s.com, 29/12/2017. Sepanjang 2017, Ombudsman 
Terima 7.999 Laporan Masyarakat. 

Kompas.com, 07/04/2017. Kegagalan Reformasi Birokrasi  
Monitor.co.id, 29/12/2017. Inilah Tantangan ASN Untuk Reformasi Birokrasi 
Muhamad Imanuddin, 2018. Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik (One Agency 

One Innovation. KemenPANRB, 07 Pebruari 2018. 

Media Indonesia.com 30/04/2018. Jokowi: Musuh Utama Birokrasi Buang-
Buang Waktu.  



21 

 

 

Kyoung Yul Bae, 2011. M-Government In Korea. (https://unpan1.un.org)  
Renald Kasali, 2017. Disruption. Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diubah Sebelum 

Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup. Menghadapi Lawan-lawan Tak Kelihatan dalam 
Peradaban Uber. Gramedia Pustaka Utama. 

Renald Kasali, 2017. Meluruskan Pemahaman soal Disruption. Kompas.com, 
05/05/2017. 

Renald Kasali, 2017. Millenials dan Disruption. Jawa Post, 16/05/2017. 

Okezone.com, 28/03/2018. 42 Ribu Regulasi Hambat Investasi. 
Tempo.co, 18/04/2018. Jokowi Akan Paksa Online Single Submission Segera 

Diterapkan. 
Tempo.co, 22/08/2017. LAN: Belum Signifikan Agenda Reformasi Birokrasi 

Indonesia 
Wahyudi Kumorotomo, 2017. Membumikan Reformasi Birokrasi. 

JawaPos.com, 15/12/2017. 

Wikipedia.org, 2017. Inovasi disruptif 
World Economic Forum (WEF), 2018. Global Competitiveness Report 2017-

2018. (https://www.weforum.org,17/01/2018) 

 
 
 

 
 

 
 


