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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan bangsa Indonesia 

sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

sangat diperlukan adanya sumber daya aparatur sipil negara yang profesional, integritas, 

netral dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945
1
. 

Aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani 

kepentingan publik sangat memiliki andil yang cukup besar dalam merealisasikan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.  

Terselenggaranya pembangunan nasional yang lebih baik tidak bisa lepas dari peranan dan 

kedudukan aparatur sipil negara yang profesional sebagai mesin penggerak yang menetukan 

arah pembangunan nasional kedepannya
2
.  

Pergeseran paradigma tatakelola pemerintahan yang dibawa oleh arus reformasi 

merupakan momentum yang tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan 
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pemerintahan agar mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik ( good 

governance ). Pasca reformasi kondisi pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada 

arus perubahan yang semakin cepat dan mengglobal dalam segala aspek kehidupan sehingga 

birokrasi pemerintah di tuntut harus responsif, transparan dan akuntabel terhadap berbagai 

persoalan yang tumbuh berkembang di dalam kehidupan masyarakat baik persoalan politik, 

ekonomi, sosial dan budaya
3
. Dalam rangka merespon tantangan perubahan itu, salah satu 

upaya strategis yang di lakukan oleh pemerintah adalah melakukan penataan ulang atau 

reformasi birokrasi dan menciptakan kekuatan secara politik, sosial, ekonomi dan 

administrasi
4
. 

Gerak lanjut dari upaya reformasi birokrasi di tandai dengan adanya berbagai produk 

undang-undang yang mengatur tentang pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari UU No. 8 

Tahun 1974 tentang pegawai negeri sipil, kemudian diperbarui menjadi UU No. 43 Tahun 

1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam pelaksanaannya undang-undang pokok 

kepegawaian dianggap belum efektif melahirkan aparatur sipil negara yang profesional 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena masih banyak mengandung beberapa 

kelemahan, salah satunya belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian negara yang 

mencerminkan keadilan, efisien, dan kompeten sehingga dilapangan masih banyak 

ditemukan aparatur sipil negara yang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara 

profesional. Malah justru yang terjadi belakangan ini adalah politisasi birokrasi yang 

terselubung sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa
5
. 

Berdasarkan persoalan di atas, pemerintah mencoba melakukan terobosan baru melalui 
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Rafika Aditama, Hlm 2 dan 3 
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Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai bentuk solusi untuk 

menyelasaikan persoalan tatakelola pemerintah di negara ini. Ketika di tinjau dari proses 

perancangan undang-undang aparatur sipil negara banyak melahirkan berbagai macam 

pandangan yang kontroversial dari berbagai kalangan, sebagian kalangan memandang 

undang-undang tentang aparatur sipil negara masih mengandung nilai diskriminasi karena 

masih banyak merugikan pegawai negeri sipil terutama untuk jabatan eselon II di daerah 

seperti kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor karena tidak termasuk sebagai pejabat 

eksekutif senior. Sekalipun ada beberapa nilai kelemahan dalam undang-undang aparatur 

sipil negara akan tetapi adanya perubahan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian 

menjadi undang-undang aparatur sipil negara, paling tidak membawa perubahan yang 

mendasar terhadap perbaikkan kinerja aparatur sipil negara.  

Adapun perbedaan mendasar antara UU No. 8 Tahun 1974 tentang pegawai negeri sipil 

(PNS), UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dengan Undang-Undang 

No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat di jelaskan sebagai berikut secara umum 

UU pokok-pokok kepegawaian bersifat hieraki sementara UU ASN bersifat non hieraki. 

Secara spesifik dapat digambarkan sebagai berikut, Undang-Undang No. 8 tahun 1974 jo 

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian didalam ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelompokan pegawai negeri pada dasarnya terdiri 

dari tiga kelompok yaitu pegawai negeri sipil (PNS), anggota tentara nasional indonesia 

(TNI), dan anggota kepolisian negara republik indonesia sedangkan dalam Undang-Undang 

No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ketentuan pasal 1 ayat (1) menyebutkan 

bahwa pengelompokan pegawai aparatur sipil negara terdiri dari dua kelompok yaitu  
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pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
6
. 

Sementara dalam penyusunan kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai yang diatur 

didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang 

pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 

negara pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 : perbedaan penyusunan kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai antara 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo 

Undang-Undang No. 43 tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian 

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara 

Pasal 15 
1.            Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri 

Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam 

formasi untuk jangka waktu tertentu 

berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang 

harus dilaksanakan 

 

Pasal 16. 

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah 

untuk mengisi formasi dengan syarat-syarat 

yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri 

Sipil. 

3.            Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat 

(2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui 

masa percobaan dan selama masa percobaan 

itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

4.            Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil setelah memulai masa 

percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan   
(1)   Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja yang dilakukan jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun 

berdasarkan prioritas kebutuhan.  

Pasal 58 sampai dengan Pasal 67  

tentang Pengadaan  
Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk 

mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi 

dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu 

instansi Pemerintah, yang dilakukan 

berdasarkan penetapan kebutuhan organisasi 

berdasarkan tahapan perencanaan, 

pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, 

pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, 

dan pengangkatan menjadi PN yang ditetapkan 

oleh Menteri PAN-RB (Pasal 58) 

instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan 

pengadaan PNS dan mengumumkan secara 
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dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. 

 

terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan 

jabatan untuk diisi dari calon PNS. Setiap. 

(Pasal 59, 60, dan 61) 
Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan 

PNS oleh instansi Pemerintah harus dilakukan 

melalui penilaian secara objektif berdasarkan 

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain 

yang dibutuhkan oleh jabatan. 

Penyelenggaraan seleksi dimaksud, terdiri dari 

3 (tiga) tahap yaitu seleksi administrasi, seleksi 

kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi 

bidang. (Pasal 62)  

Peserta yang lolos seleksi pengadaan PNS di 

atas, diangkat menjadi calon PNS yang 

ditetapkan dengan keputusan 

Pejabat Pembina Kepegawaian, dan wajib 

menjalani masa percobaan. (Pasal 63)  

Masa percobaan calon PNS tersebut 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, melalui 

proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi 

untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan 

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul 

dan bertanggung jawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. 

(Pasal 64) 

Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Lulus pendidikan dan pelatihan; dan  

b. Sehat jasmani dan rohani.  

Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan 

diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian.  (Pasal 65) 

Setiap calon PNS yang telah memenuhi 

persyaratan menjadi PNS, pada saat diangkat 

wajib mengucapkan sumpah/janji. (Pasal 66 

dan Pasal 67) 

Pasal 94  

Penetapan Kebutuhan  
(1)   Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur 

dengan Peraturan Presiden.  

(2)   Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja.  

(3)   Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan 

prioritas kebutuhan.  

(4)   Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 

Pengadaan  
Setiap warga negara Indonesia mempunyai 

kesempatan yang sama untuk melamar menjadi 

calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. 

(Pasal 95) 

 Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan 

untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi 

Pemerintah.  Pengadaan calon PPPK dilakukan 

melalui tahapan perencanaan, pengumuman 

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman 

hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi 

PPPK.  (Pasal 96) 

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah melalui penilaian secara 

objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, 

kebutuhan Instansi Pemerintah, dan 

persyaratan lain yang dibutuhkan dalam 

jabatan. (Pasal 97)  

Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan 

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) 

tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan 

dan berdasarkan penilaian kinerja. (Pasal 98) 

 PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis 

menjadi calon PNS dan untuk diangkat 

menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti 

semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi 

calon PNS dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Pasal 99) 

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari sisi rekruitmen, 

penyusunan kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai terdapat dua perbedaan yang sangat 

mendasar antara pengaturan yang diatur didalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU 
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ASN, didalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian, penyusunan kebutuhan kepegawaian 

ditetapkan berdasarkan formasi serta jangka waktu tertentu dengan penyesuaian berdasarkan 

kepangkatan sedangkan didalam UU ASN penyusunan  kebutuhan  pegawai diserahkan 

kepada setiap instansi dengan merujuk pada anlisis jabatan dan analisis beban kerja dengan 

periode waktu pengadaan lima tahun dengan perincian pertahunan dan disesuaikan dengan 

prioritas kebutuhan. Sehingga didalam kesimpulannya penyusun berpendapat UU ASN pada 

dasarnya merupakan penyempurnaan dari UU pokok-pokok kepegawaian yang 

mengharuskan kepada para pegawai negeri sipil untuk dapat berkompetisi secara kompetitif 

dan berprestasi agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan serta diharapkan mampu 

menjunjung tinggi semangat profesionalitas kerja dalam mendukung pelaksanaan 

pemerintahan yang baik. 

Adanya undang-undang aparatur sipil negara sebagai upaya pemerintah dalam 

mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dengan menerapkan prinsip merit dalam 

pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan, 

seminar, kursus, workshop, dan penataran. Akan tetapi sering kita temukan dalam 

pelaksanaannya dilapangan bahwa manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada 

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, 

dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
7
. Poin penting 

dalam undang-undang aparatur sipil negara memposisikan aparatur sipil negara sebagai 

profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggung jawabkan kinerjanya. 
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Harapan terbesar dalam pengesahan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang aparatur 

sipil negara diharapkan mampu membawa perubahan dalam rangka terciptanya budaya 

aparatur sipil negara yang lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik
8
. Paska pengesahan UU No 5 tahun 2014 

tentang aparatur sipil negara, kita akan melihat sejauh mana konsistensi serta kesiapan 

Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyongsong implementasi undang-undang aparatur 

sipil negara di Kabupaten Bima, dengan itu penyusun akan menganalisa secara kritis dari 

berbagai aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Bima kekinian.  

Dalam rangka menyongsong implementasi undang-undang aparatur sipil negara di 

Kabupaten Bima, Bupati Bima mengadakan kegiatan Apel Gabungan di halaman Kantor 

Bupati, Senin (7/4). Dalam memimpin kegiatan itu Bupati Bima menginstruksikan kepada 

seluruh SKPD untuk bekerjasama dalam rangka melakukan pembinaan aparatur sipil negera 

guna untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan aparatur sipil negara agar mampu 

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Bupati Bima menghimbau 

kepada seluruh SKPD untuk melakukan pembenahan, penataaan serta optimalisasi kinerja 

demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
9
. 

Sekalipun ada instruksi dari Bupati Bima tentang pentingnya prinsip profesionalisme 

dalam melayani masyarakat, akan tetapi masih banyak kita temukan aparatur sipil negara 

yang belum profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya misalnya pelayanan yang 

lambat, lamban, berbelit dan lain-lain. Bukan rahasia umum lagi, realitas birokrasi 

                                                           
8 Amich Alhumami, 2013, artikel Demokrasi dan Pemerintahan Meritokrasi, 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/10/22/ArticleHtmls/Demokrasi-

dan-Pemerintahan-Meritokrasi-22102013007017.shtml?Mode=1# di akses 25 maret 2014. 
9
 H. Syafrudin, 2014, Artikel Pimpin Apel Gabungan Tentang Instruksi PNS Jaga Netralitas, http//article-pimpin 

apel-gabungan-bupati-h-syafrudin-instruksikan-pns-jaga-netralitas.html di akses 17 maret 2014. 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/10/22/ArticleHtmls/Demokrasi-dan-Pemerintahan-Meritokrasi-22102013007017.shtml?Mode=1
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/10/22/ArticleHtmls/Demokrasi-dan-Pemerintahan-Meritokrasi-22102013007017.shtml?Mode=1
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pemerintah dalam melayani masyarakat masih kental akan praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme.
10

.  

Secara umum keberhasilan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dalam suatu 

daerah akan tercermin pada hasil kualitas pelayanan publik dalam rangka terwujudnya 

batasan yang jelas antara hak, tanggung jawab, dengan kewajiban seluruh pihak yang terkait 

dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan menciptakan sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik meliputi profesionalisme, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, 

penyedian fasilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
11

. 

Berdasarkan dari landasan pemikiran tersebut, dengan adanya kesempatan yang dikemas 

melaui penelitan ini diharapkan dapat memberikan satu rangkap temuan gagasan ilmiah yang 

bersifat konstruktif tentang kebutuhan vital daerah Kabupaten Bima baik dalam kapasitasnya 

sebagai sebuah intitusi pemerintah maupun sebagai komunitas kehidupan yang lebih 

konprehensif. Jika dikaitkan dengan berbagai program yang akan dilaksanakan menuju 

perwujudan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bima, adanya hasil penelitian ini semoga 

dapat menemukan benang merah dari persoalan profesionalisme aparatur sipil negara secara 

subtansial. 
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 Sofyan Harahap, 2013, Dinasti Politik vs Meritokrasi, http://bacabung.net/dinasti-politik-vs-meritokrasi/ di akses 

25 maret 2014. 
11

 Artikel  Undang Undang Pelayanan Publik , Mendagri di akses 14 april 2014 

http://bacabung.net/dinasti-politik-vs-meritokrasi/
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas penyusun mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui  

profesionalisme aparatur sipil negara. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyongsong implementasi 

UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara?  

2. Apakah kendala-kendala Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyongsong 

implementasi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyongsong 

implementasi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala Pemerintah Kabupaten Bima dalam 

menyongsong implementasi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 

D. MANFAAT PENELITIAN. 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan khazanah 

keilmuan mata kuliah birokrasi pemerintahan, terutama berkenaan dengan 

Profesionalisme aparatur sipil negara. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik bagi praktisi 

sosial, politisi, maupun pemerintah yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur sipil 

negara. 



 
 

11 
 

E. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

a. Kajian Pustaka. 

1. Birokrasi Pemerintah. 

Dalam penelitian ini, penyusun memakai konsep birokrasi weberrian dalam melihat 

problem birokrasi pemerintah di Kabupaten Bima. Menurut max weber konsep 

birokrasi pemerintah mengandung model tipe ideal dari tata hubungan organisasi 

yang rasional
12

. Aliran weberian menempatkan birokrasi sebagai teori sistem otoritas 

dan pemerintahan yang lebih luas, sehingga kekuasaan birokrasi sebagai sumber dari 

posisi sentral yang diduduki oleh seorang yang didalamnya terdapat tanda-tanda 

bahwa seorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti. Di dalam yurisdiksi 

tersebut seorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yang 

memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya sesuai pola hierarki dari tingkatan 

otoritas dan kekuasaanya
13

. Dalam terminologinya max weber tidak setuju terhadap 

masalah efisiensi organisasional akan tetapi lebih pada perluasan kekuasaan 

birokrakratik
14

. Konsepsi birokrasi weberrian yang pakai dalam organisasi 

pemerintahan banyak memperlihatkan cara-cara officialdom atau kerajaan pejabat 

yaitu suatu sistem pemerintahan yang raja-rajanya para pejabat dari suatu bentuk 

organisasi yang di golongkan modern sehingga pejabat birokrasi pemerintah sentra 

dari penyelesaian urusan masyarakat
15

. 

2. Profesionalisme. 

                                                           
12

 Mifta Thoha, 1987 , Prespektif Prilaku Birokrasi (Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II), CV 

    Rajawali Jakarta. Hlm 72  
13

 Mifta Thoha. 2010.  Birokarasi dan  Politik Di Indonesia : PT. RajawaGrafindo Persada,  Jakarta,  Hlm 3 
14

 David Beetham, 1990, Birokrasi, PT. Bumi Aksara, Hlm 57 
15

 Mifta Thoha. 2010.  Birokrasi dan  Politik Di Indonesia : PT. RajawaGrafindo Persada,  Jakarta,  Hlm 2 
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Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu 

berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankannya, (KBBI, 1994). Profesionalisme, lebih mengarah pada (spirit, jiwa, 

sikap, karakter, semangat, nilai) yang dimiliki dari seorang yang profesional
16

. Bila 

dicermati secara umum UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, 

profesionalisme pada prinsip pokoknya adalah memberi sarana dan prasarana agar 

profesi pegawai ASN menjadi profesional. Secara umum profesionalisme adalah 

suatu paham dalam suatu kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat yang 

dilakukan berdasarkan keahlian yang tinggi dan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk 

menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan 

pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya 

kehidupan (Wignjosoebroto, 1999)
17

. Lebih lanjut Abudin Nata menambahkan tiga 

kriteria suatu pekerjaan di kategorikan profesional: 1. Mengandung unsur 

pengabdian. 2. Mengandung unsur idealism. 3. Mengandung unsur pengembangan
18

. 

Adapun Ciri-ciri profesionalisme: 1. Menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil 

(perfect result). 2. Memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat 

diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. 3. Menuntut ketekunan dan ketabahan. 

4. Memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau 

godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. 5. Memerlukan adanya kebulatan 

fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi
19

.  

 

                                                           
16

 http://haryantokandani.com/artikel-motivasi/profesionalisme.html di akses 23 maret 2014 
17

 http://www.pdii.lipi.go.id/profesionalis. di akses 23 maret 2014  
18

 wiwik yulianingsih dalam http://wiwikyulihaningsih.wordpress.com/2011/04/13/konsep-dasar-profesionalisme di 

akses 23 maret 2014 
19

 http://monstajam.blogspot.com/2013/03/pengertian-profesionalisme-dan-ciri.html 

http://haryantokandani.com/artikel-motivasi/profesionalisme.html
http://www.pdii.lipi.go.id/profesionalis.%20d
http://wiwikyulihaningsih.wordpress.com/2011/04/13/konsep-dasar-profesionalisme
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KERANGKA PIKIR. 

Gambar I : Profesionalisme Birokrasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, sesuai pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 2014 bahwa 

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga yang mengatur, melayani dan melindungi kebutuhan masyarakat dituntut 

untuk netralitas, bebas dari praktek KKN, dan berintegritas dan bermoral. Adapun 

Netralitas maksudnya disini adalah bebas dari intervensi politik, tidak terlibat dalam 

politik praktis, dan tidak memihak terhadap partai politik/ideologi tertentu. 

Sedangkan maksud dari bebas dari praktek KKN adalah tidak menggunakan jabatan 

untuk memupuk kekayaan dan keuntungan pribadi, mentaati peraturan yang berlaku, 
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saling mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Begitupun maksud 

dari berintegritas dan bermoral disini adalah bertindak konsisten sesuai kebijakan 

organisasi dan kode etik profesi, menjalankan tugas dengan mengedepankan rasa 

kejujuran, sungguh-sungguh, teliti dan handal sehingga mewujudkan profesionalisme 

birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

b. Definisi Operasional 

1. Birokrasi pemerintah. 

Birokrasi pemerintah dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki 

yang berada dalam area official yang yuridiktif dan mempunyai tugas dan tanggung 

jawab resmi berdasarkan pola hierarki dan otoritas kekuasaannya
20

.     

2. Profesionalisme  

Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk 

meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan
21

. Profesionalisme birokrasi adalah 

prasyarat penting untuk mewujudkan good governance (Djokowinoto, 2001 : 3).  

Profesionalisme dalam hal ini lebih menekankan kepada kemampuan, keahlian, dan  

keterampilan aparatur sipil negara dalam menempatkan posisinya sebagai lembaga 

pemerintah yang netral dalam berpolitik sehingga tidak terjadi intervensi politik 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara prinsipil UU ASN memuat 

standarisasi dan prinsip profesionalisme birokrasi pemerintah berdasarkan nilai-nilai 

                                                           
20

 Mifta Thoha. 2010.  Birokrasi dan  Politik Di Indonesia : PT. RajawaGrafindo Persada,  Jakarta,  Hlm 2 
21

 http://mameddekil.wordpress.com/2010/04/16/ciri-ciri-profesionalisme-di-bidang-it-dan-kode-etik-profesional-

yang-dimiliki-seorang-it/ akses 5 maret  2014 

http://mameddekil.wordpress.com/2010/04/16/ciri-ciri-profesionalisme-di-bidang-it-dan-kode-etik-profesional-yang-dimiliki-seorang-it/
http://mameddekil.wordpress.com/2010/04/16/ciri-ciri-profesionalisme-di-bidang-it-dan-kode-etik-profesional-yang-dimiliki-seorang-it/


 
 

15 
 

dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, kompetensi, integritas moral dan 

tanggung jawab pada pelayanan publik.  

F. METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Pembahasan 

akan menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan penelitian yang dipilih, untuk memahami 

secara proporsional metode yang akan digunakan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala 

saat penelitian dilakukan.
22

 Dan tipe penelitian bersifat deskriptif yang berupaya untuk 

menggambarkan, menjabarkan, menjelaskan dan menganalisis kesiapan Pemerintah 

Kabupaten Bima dalam menyongsong implementasi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN 

dan kendala-kendala dalam menyongsong implementasi UU No 5 Tahun 2014 di 

Kabupaten Bima 
23

. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Terkait lokasi penelitian, peneliti perlu mengambil sampel dalam satu intansi yang ada di 

Kabupaten Bima dalam hal ini adalah dinas pendidikan, kebudayaan dan olahraga 

(DISPORA) agar penelitian ini  memperoleh hasil yang lebih objektif serta akurat terkait  

kesiapan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyongsong implementasi UU No 5 

                                                           
22

Furchan, 2004: 447. 
23

Indar Arifin, 2010:11. 
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Tahun 2014 tentang ASN dan kendala-kendala dalam menyongsong implementasi UU 

No 5 Tahun 2014 di Kabupaten Bima.   

3. Subjek Penelitian 

Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (Manajemen Penelitian) Subjek penelitian 

adalah subjek yang dituju menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian untuk diteliti 

oleh penyusun. Dalam penelitian ini subjek penelitian sebagai informan intern aparatur 

pemerintahan ( elite structural ) adalah sebagai berikut: 

1) Bupati definitif periode 2010 s/d 2015  

2) Kepala dinas pendidikan, kebudayaan dan olahraga ( DISPORA ). 

3) Kepala badan kepegawaian daerah ( BKD ) 

4) Kabag OPA pemerintah Kab. Bima. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan ini, maka akan digunakan teknik 

pempulan data sebagai berikut: 

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

Teknik pengumpulan data yang sumber informasinya meliputi bahan tertulis 

dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Dokumen-dokumen tersebut mencakup teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yang meliputi teori tentang pemberdayaan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.
24

 Menggunakan triagulasi, yakni 

memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain. 

b. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung 

                                                           
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. rineka Cipta, 2002, hal. 206 
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kepada obyek yang diteliti atau lokasi penelitian. 

Cara ini meliputi: 

Wawancara secara mendalam (in-depth interview), yaitu cara pengumpulan data 

melalui kegiatan tanya jawab secara langsung mendalam dengan responden untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti.
25

 Instrument penelitian dalam metode ini adalah penyusun sendiri, jadi 

penyusun sebagai key instrument, sehingga penyusun harus terjun sendiri 

kelapangan. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan di interpretasikan. Sebagimana yang dijelaskan didepan, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian deskriptif dengan analisa datanya bersifat kualitatif.
26

 

Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha 

untuk menggambarkan persepsi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bima dalam 

menyongsong implementasi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan kendala-kendala 

dalam proses penerapannya.  

6. Tahap-tahap Analsis Data Kualitatif sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Proses ini pada 

dasarnya merupakan upaya penemuan tema dan pembentukan konsep. 

b. Display Data 

                                                           
25

Suharsimi Arikunto,Ibid hal. 132 
26

Effendi, Sofian & Masri Singrimbun. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta, 1989, hal.263 
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Merupakan kegiatan menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi kedalam 

matrik berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini dilakukan untuk memudahkan 

penyusun dalam menghubungkan konstruksi data ke dalam sebuah gambaran 

sosial yang utuh. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan menafsirkan data 

dengan motode-metode tertentu untuk menggambarkan secara mendalam dan 

utuh mengenai masalah yang akan diteliti. 


