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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana berisi 

tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian 

terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. 

Berikut tabel yang menerangkan tentang penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

Judul 

Teori 

atau 

Konsep 

Intisari 

1 Mandasari, Pika 

(2017) Kinerja 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Birokrasi 

di Kelurahan 

Bontang Baru 

Kota Bontang 

Kinerja  - Penelitian ini mendeskripsikan kinerja ASN 

melalui beberapa indikator yang meliputi 

produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas 

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kelurahan Bontang baru berusaha 

menerapakan teknologi infirmasi dalam 

meningkatkan pelayanan baik dari segi 

produktivitas dan kualitas. Selain itu 

kelurahan juga berusaha untuk melakukan 

strategi jemput bola ntuk meningkatkan 

responsivitas dan bertanggungjawab untuk 

mematuhi standar pelayanan yang telah 

ditentukan serta menjalankan tugas 

pokoknya sesuai dengan aturan 

- Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

kelurahan perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam konteks sosialisasi pelayanan kepada 

masyarakat dan penyediaan fasilitas 

pelayanan yang memadai kepada masyarakat 
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No Peneliti dan 

Judul 

Teori 

atau 

Konsep 

Intisari 

2 Herdinawati, 

Betty (2014) 

Analisis Kinerja 

Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah 

Kota Surabaya 

Melalui 

Electronic 

Performance 

Analisi

s 

SWOT 

- Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja 

pegawai setelah dilakukan program tersebut 

semakin meningkat, karena para 

peningkatan para pegawai diganti dengan 

adanya intensif 

- Penelitian ini juga menunjukkan ada 

beberapa faktor penghambat berdasarkan 

analisis SWOT yang meliputi kurangnya 

kemampuan pegawai menyangkut teknologi 

dan informasi sehingga sering terjadi 

penyalahgunaan akun pagawai yang 

merugikan beberapa pihak. Sementara 

faktor pendukung adanya dukungan regulasi 

berupa peraturan walikota dan dukungan 

alokasi anggaran yang optimal dari pemkot 

Surabaya 

3 Lumakeki, Wisye 

(2017) 

Profesionalisme 

Birokrasi 

Pemerintah 

Dalam Pelayanan 

Publik di 

Klurahan Bahu 

Kecamatan 

Malalayang  

Profesi

onalism

e 

- Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 

kemampuan aparat yang semakin tinggi dan 

semakin baik maka akan berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan yaitu akan 

semakin baik. Kemudian mengenai aplikasi 

kecakapan bahwa hasil penelitian yang ada 

menunjukan sangat baik karena mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya, ini diperkuat 

dengan pernyataan seorang informan; 

bahwa aparat pemerintah di Kelurahan Bahu 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya.  

- Hasil penelitian dilapangan aparat dapat 

dijadikan teladan melalui sikap mereka. 

Selanjutnya indicator self control atau 

pengendalian diri berdasarkan hasil diatas, 

petugas mampu mengendalikan diri, 

walaupun pernah dimarahi masyarakat 

waktu melaksanakn tugasnya, petugas 

tersebut memberikan pendekatan yang lebih 

baik sehingga masyarakat mudah mengerti. 
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No Peneliti dan 

Judul 

Teori 

atau 

Konsep 

Intisari 

4 Tambayong, 

Theresia C. 

(2018) 

Profesionalisme 

Birokrasi Aparat 

Pemerintah 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan 

Tomohon Selatan 

Kota Tomohon 

Profesi

onalism

e 

- Penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikn profesionalisme birokrasi 

melalui inditaor yang meliputi pengetahuan, 

aplikasi kecakapan, tanggung jawab sosial, 

dan pengendalian diri. 

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat 

kecamatan telah menunjukkan 

profesionalisme sesuai dengan teori dan 

mampu meberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat 

- Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelayanan yang dilakukan di Kecamatan 

sudah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan meskipun masih terdapat proses 

pelayanan yang terlau berbelit-belit. 

5 Kabella, Dilla 

Anindia (2018) 

Analisis Pengaruh 

Profesioalisme 

Birokrasi 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada 

Sekretariat Dinas 

Parwisata dan 

Kebudayaan 

Provinsi Jawa 

Barat 

Profesi

oanilsm

e 

Birokrs

i dan 

Kinerja 

- Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 

pengaruh profesionalisme birokrasi terhadap 

kinerja pegawai 

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh profesionalisme pegawai terhadap 

kinerja pegawai yakni sebesar 59,99% yang 

mana menujukkan hasil yang positif. 

- Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan 

bahwa  aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan, dan aspek kode etik memiliki 

pengaruh terhadap kinerja pegawai, namun 

aspek keterampilan masih belum 

memberikan nilai positif karena faktor 

terbatasnya keterampilan yang dimiliki 

pegawai  

Sumber: Diolah Sismianto Tahun 2019 
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1.  Pengelolaan (SDM) Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan SDM identik dengan sumber daya manusia. Neo, Hollenback, 

Gerhart dan Wright (2008) mengemukakan manajemen sumber daya manusia 

merupakan kebijakan, praktik dan sistem yang mempengaruhi perilaku, tindakan dan 

kinerja karyawan. Manajemen pengelolaan SDM termasuk menganalisa dan 

mendesain pekerjaan, menetukan kebutuhan  SDM merekrut calon pegawai potensil, 

penyeleksian, pelatihan, pengembangan serta memberikan penilaian kepada kinerja 

SDM. Berdasarkan pemaparan di atas dapat pula diartikan bahwa kinerja SDM 

adalah sebagai seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas 

khusus selama periode khusus. Kinerja sumber daya manusia yang optimal secara 

keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata - rata kinerja pada 

fungsi pekerjaan yang penting. Berpengaruh terhadap pendekatan indeks 

profesionalitas ASN untuk menilhat dan mengukur kinerja birkrasi ASN, maka 

kebutuhan dari sumber daya aparatur yang profesional kinerjanya menjadi penunjang 

dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan harapan tujuan dari visi dan misi 

organisasi. 

(Mc.Kenna dan Beech, 2000) mengemukakan bahwa pengembangan 

merupakan kesempatan belajar yang didesain untuk membantu sumber daya aparatur 

memperbaiki produktivitasnya, menghadapi tuntutan tugas sekarang dan terutama 

untuk menjawab tantangan dimasa depan. 
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Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan 

sumber daya aparatur berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan sebagai 

berikut. 

a.  Perekrutan 

Proses rekrutmen memilih orang yang tepat dan mampu untuk suatu posisi 

tertentu bukan hal yang mudah karena secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi. Sehingga hal ini mencakup penilaian pada pendidikan 

dan persyaratan ketrampilan sebagaimana yang diharapkan dan hal itu harus sesuai 

dengan kebijakan dan aturan yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan 

organisasi. Terpstra dan Rozell (1993) dalam penelitiannya tentang perekrtutan yang 

ekstensif, pemilihan validasi test, penggunaan prosedur seleksi secara formal 

menemukan adanya konektivitas positif antara keuntungan organisasi dan proses 

seleksi kepegawaian, yang mengarah dan berpengaruh terhadap sejauh mana kinerja 

organisasi (Becker et al.,2001). Sehingga dalam proses perekrutan ini pun juga 

berepengaruh terhadap Standar kinerja seseorang bisa dilihat dari kuantitas output, 

kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. 

b.  Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan dan pengembangan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

dari penilaian kinerja. Patrick (2000) mendefinisikan sebagai pengembangan 

sistematis pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang dibuthkan oleh seseorang 

untuk melakukan tugas tertentu secara efektif. Bartel (2004) menyatakan adanya 

hubungan antara penerapan program pelatihan dan pertumbuhan produktivitas 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, 
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pasal 1 dan 22 PNS dan PPPK memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi. Pengembangan kompetensi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang meliputi pendidikan dan pelatihan seminar, kursus, bintek dan penataran. 

ASN memiliki pilihan untuk mengikuti pelatihan tertentu berdasarkan aspek 

struktural, fungsional dan teknis. Marsono (2002), p.37 (menunjukkan pelatihan 

khusus yang ditawarkan sesuai dengan pangkat dan posisi, apakah mereka cocok 

untuk jenis struktural atau teknis pelatihan. Dapat di simpulkan bahwa pentinganya 

fungsi dari adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya aparatur ini karena 

sumber daya aparatur sangat erat hubungannya dengan hasil kinerja dari sumber daya 

aparatur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penilaian untuk mengukur 

kinerja dan pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian tersebut.Pelatihan 

karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka 

lakukan. 

c. Promosi dan Pengembangan Karir 

Peluang promosi dalam suatu organisasi dapat terjadi karena kekosongan baik 

dari segi pangkat dan jabatan. Berdasarkan hal tersebut promosi menunjukkan 

gerakan dari posisi satu ke posisi lain dan memiliki status yang lebih tinggi dimana 

posisi baru menawarkan gaji yang lebih tinggi dari jabatan lama maka hal ini 

ditegaskan oleh Moenir (1995) yang menyatakan promosi adalah perubahan posisi, 

dari satu pos ke pos yang lain dan di evaluasi berdasakan tingkat tanggung jawab, 

persyaratak kerja atau pendapatan. Selain itu, promosi pekerjaan adalah cara untuk 

mengembangan karir karyawan. Hasibuan (2006:12) menyatakan ada tiga dasar 
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promosi, yaitu : berdasarkan pengalaman (senioritas); ketrampilan (kemampuan); dan 

kombinasi pengalaman dan ketrampilan. 

Winardi (2000) menambahkan promosi akan menjadi tepat waktu bilamana 

diikuti dengan beberapa aspek informatif sebagai kinerja, kemampuan bekerja dan 

kualitas layanan. Sementara itu, Nitisemito (1997) menambahkan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk mendapatkan promosi pekerjaan, meliputi 

: pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, tanggung jawab, ketrampilan, prestasi 

kerja, inisiatif dan kreatifitas. 

d. Kompensasi 

Kompensasi mengacu pada bentuk pemberian finansial atau manfaat lainnya 

secara nyata bahwa pegawai menerima bagian dari adanya hubungan kerja atau 

kontrak (Bernadin, 2007). Hal ini akan menciptakan motivasi dan memberikan 

peluang bagi pegawai untuk bekerja sesuai karier secara tepat dan sesuai dengan 

indeks kinerja utama yang telah dilaksanakan. Kompensasi dibagi menjadi dua jenis 

yang terdiri dari kompensasi uang tunai yang langsung diberikan oleh pimpinan 

untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai; dan kompensasi tambahan yang 

mengacu pada pemberian program yang bermanfaat bagi pegawai. Di antaranya 

program yang diperlukan adalah jaminan hukum dan sosial, sementara terdapat pula 

program kebijaksanaan terdiri darimanfaat kesehatan, program pensiun, uang cuti, 

penggantian biaya kuliah, penghargaan, premi layanan asing, tunjangan kinerja, 

perawatan anak, kenaikan berkala tahunan (Cascio, 2003; Bernadin, 2007). 

Sementara itu, Gerhart & Milkovich (1990) dan Weitzman & Kruse (1990) 
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mengidentifikasi hubungan antara skema kompensasi insentif dan produktivitas. 

Dengan demikian, faktor ini juga memiliki pengaruh pada kinerja pegawai. 

Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian terdahulu yang telah 

ditambpilkan pada tabel 2.1 di atas, maka penelitian tentang analis Indeks 

Profesionalitas dalam peningkatan kinerja ASN di BKD Kabupaten 

Nganjukmemeiliki perbedaan dalam berbagai hal berikut ini: 

1. Penelitian ini menggunkan indeks profesionalitas ASN menurut Kementrian 

Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi yang meliputi beberapa aspek 

yakni aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. 

2. Selain itu, penelitian ini juga akan akan mengkaji pada konteks keorganisasian 

suatu instansi pemerintah yakni BKD Kabupaten Nganjuk bukan fokus pada 

satu kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan suatu instansi pemerintah. 

2.  Profesialisme Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Upaya penyelenggaraan pemerintah membutuhkan peran aparatur pemerintah 

yang didukung oleh bagaimana aparatur birokrasi publik mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya dengan baik.Berdasarkan hal tersebut dalam rangka pelayanan publik 

dan pelaksanaan suatu kebijakan  diperlukan aparatur pemerintah yang profesional. 

Hal ini penting dan dapat diwujudkan dengan memenuhi istilah the right man in the 

raight place.Apabila rofesionalisme diabaikan maka dapat memberikan dampak 

berupa penurunan kualitas penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan 

publik.sehingga aparatur pemerintah dituntuk untuk memiliki kemampuan dan 

keahlian yang cakap agar mampu memahami dan menterjemahkan kebutuhan 
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organisasi dan kepentingan masyarakat ke dalam kegiatan dan program dari 

pemerintah.Istilah Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan 

keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan 

masing-masing.Profesionalisme menyangkut kecocokan (fitness) antara kemampuan 

yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas. 

Menurut Sianipar dalam (Sundarso, 2006:44) mengungkapkan bahwa : 

“Untuk menjadikan seorang profesional dalam memberikan pelayanan,  

aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan  tentang 

bidang tugas masing-masing sebagaimana dinyatakan bahwa  pelayanan 

profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki  profesi melayani 

kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi  kebutuhan has orang lain”. 

 

Pengertian di atas disimpulkan bahwa, melayani kepentingan masyarakat 

haruslah dibutuhkan atau diperlukan konsentrasi yang maksimal dari petugas.Jadi, 

yang diharapkan adalah pelaksanaan pekerjaan yang sepenuh hati dan penuh rasa 

tanggung jawab agar masyarakat yang dilayani merasa terpuaskan 

kebutuhannya.Apabila kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sangat 

tinggi maka hal tersebut dapat menjadi indikator kinerja organisasi pemerintahan 

yang objektif dan efisien. 

Djoko Widodo (2007:189) memberikan penekanan kepada pentingnya 

pelayanan publik oleh organisasi publik(birokrasi) yang lebih profesional, efektif, 

efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adatif.Pendapat ini 

menekankan pada aspek profesioanilsme aparat biokrasi atau pemerintahan dalam 

keseluruhan penyelenggaraan organiasi pemerintah.Pandangan lain dikemukakan 

oleh Dwiyanto (2006) dalam Tambayong (2018:5) mengatakan profesionalisme 

adalah “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam 
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menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan 

publik.Pendapat ini menyatakan bahwa menekankan pada aspek tindakan dan sikap 

aparatur pemerintah dalam konteks penyediaan pelayanan publik sebagai salah satu 

peran dan fungsi pemerintah. 

Selain itu, menurut Sianipar dalam (Sundarso, 2006:51) dijelaskan tentang 

pengukuran profesionalisme sebagai berikut : 

“Kemampuan beradaptasi, Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan 

fenomena global dan fenomena nasional; Mengacu kepada misi dan nilai 

(mission & values-driven professionalism), Birokrasi memposisikan diri 

sebagai pemberi pelayanan kepada publik dandalam mewujudkan tujuan 

organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai organisasi”. 

 

Pada sisi yang lain, dalam era globalisasi membuat komunikasi dan informasi 

terbuka luas dan mengalir dengan cepat dalam masyarakat internasional, nasional dan 

lokal, keterbukaan informasi ini membuat kebutuhan, harapan dan tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi meningkat. Berdasarkan hal tersebut 

aparatur harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang cepat berubah agar 

dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan layanan yang diinginkan 

masyarakat.Sedangkan pelayanan publik yang profesional menurut Widodo 

(2007:270) adalah pelayanan pemberi layanan (aparatur pemerintah). 

3.  Indikator ProfesionalitasAparatur Sipil Negara 

Upaya untuk mencari paradigma baru dalam meningkatkan profesionalisme 

aparatur yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi bukanlah pekerjaan 

mudah maka kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi 
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merupakan jawaban bagi permasalahan tersebut.Pentingnya kemampuan aparatur 

dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi 

dijadikan tolak-ukur dalam melihat profesionalisme aparatur. 

Sedangkan menurut pandangan  Widodo (2007:45) profesionalisme dalam diri 

aparat dilihat dari segi :  

a.  Kreatifitas  

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan 

pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi.Hal ini perlu diambil untuk 

mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku 

dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; 

terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk 

mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya 

kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, 

karier dan penyelesaianpermasalahan tugas.  

b.  Inovasi  

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan 

menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan 

yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil 

pekerjaan yang telah dicapai. 

c.  Responsifitas (responsivity) 

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, 

perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon 
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secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Adanya 

profesionalisme merupakan kondisi agar tugas dan fungsi organisasi dapat mencapai 

tujuannya sesuai dengan harapan bersama terutama harapan masyarakat, serta 

memberi pengaruh penting dalam menghasilkan kinerja yang baik pada suatu 

organisasi.Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diartikan 

bahwa profesionalisme aparat merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

pelayanan aparatur pemerintah. 

Selain itu, beberapa indikator profesionalisme pemerintah yang terdiri atas 

aspek kreativitas; inovasi; dan responsivitas, memiliki keterkaitan dengan 

aspekpenilian indeks Aparatur Sipil Negara secara umum dan Badan Kepegawaian 

Daerah BKD Kabupaten Nganjuk khusus. Karena ASN yang profesional perlu 

memiliki beberapa kompetensi untuk kreatif dalam bertindak pada proses kegiatan 

organisasi;memunculkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

danresponsif terhadap kebutuhan dan permasalahan organisasi. Ketiga aspek indicator 

profesionalitas tersebut, dapat memenuhi kebutuhan BKD Kabupaten Nganjuk dalam 

menjamin pegawainya agar dapat melaksnakan Tugas, Pokok, dan Fungsinya secara 

optimal sebagai instansi pemerintah dalam konteks pengelolaan kinerja para pegawai 

pemerintahan di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

(2009:92) mengemukakan bahwa, aparat didalam sebuah institusi pemerintahan dapat 

dikatakan profesional apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 
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a. Terampil, Kreatif, Inovatif  

Aparat harus mampu melahirkan ide-iede terbaru didalam melaksanakan atau 

didalam merumuskan suatu pekerjaan serta mampu dengan tanggap merespon 

kendala-kendala yang terjadi pada saat melaksanakan sebuah pekerjaan. Sehingga 

yang mempengaruhi dari tingkat kinerja yang profesionalitas dari SDM dapat di 

tunjang dari skil kempapuan yang di milikinya. 

b. Komitmen Terhadap Tugas, dan Program  

Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, aparat harus berkomitmen 

dengan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, disiplin didalam melaksanakan 

tugas, serta berpegang teguh pada setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 

bersama. Didalam aspek ketentuan penilaian Indeks Profesionalitas ASN salah 

satunya ialah adanya tanggungjawab yang tiggi terhadap tugas serta komitmen dalam 

menjalankannya, sehingga dapat di kualifikasikan SDM yang berkompeten pada 

tugas dan tanggung jawab tugasnya. 

c. Komitmen Terhadap Pelayanan Publik 

Terwujudnya harapan untuk menumbuhkan kinerja  SDM yang profesional 

maka di butuhkannya Aparat harus memiliki kejujuran didalam melaksanakan sebuah 

pekerjaan terutama menyangkut hak layak orang ramai serta mampu menerima atau 

peduli terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh pihak luar yan dalam hal ini 

publik. 

d. Bekerja Berdasarkan Sifat dan Etika  

Adanya etitude inividu yang baik ini yang dapat memberikan pengaruh baik 

dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, yaitu terkait dengan sifat baik dan 
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etika yang baik dari pesonal nya, maka Aparat harus mampu menerapkan ilmu yang 

dimiliki atau yang dikuasai untuk digunakan demi kepentingan masyarakat serta 

memiliki rasa tanggung jawab kepada Bangsa, Negara, serta diri sendiri atas ilmu-

ilmu yang diterapkan tersebut. 

e. Memiliki Daya Tangkap dan Akuntabilitas  

Gerak cepat serta tanggap siap siaga dalam kondisi dan situasi apapun, ini 

yang di katakan dalam kategori kinerja SDM profesionalitas, penuh kesigaan dan 

pertanggung jawabannya (Akuntabilitas) serta memiliki kesiapan atau respon yang 

sangat cepat didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan 

serta memiliki kesiapan didalam menghadapi permasalahan yang datang dari luar 

(masyarakat) atau pun yang datang dari dalam (aparat). 

f. Tanggung Jawab 

Pentingnya memilki rasa tanggung jawab yang tinggi ialah agar didalam 

setiap melaksanakan pekerjaan, aparat harus memiliki rasa penuh tanggung 

jawab.Dalam hal ini bekerja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ini 

pun menajdi salah satu apek penting penilaian indeks profesionalitas ASN guna 

mewujdukan SDM yang berkualitas dan berkinerja tinggi sesuai tanggung jawabnya. 

g. Memaksimalkan Waktu dengan Efektif dan Efisien  

Salah satunya mampu meminutes waktu dengan baik dan optimal ialah salah 

satu pentingnya dalam membangun dan mewujudkan kinerja ASN profesionalitas, 

memaksimalkan waktu guna menjalankan tugasnya agar cepat terselesaikan, sehingga 

dapat melanjutkan tugas tanggung jawab selanjutnya, tindak menajdi tumpang tindih 

dalam tunggung jawabnya, adanya target dapat memotivasi SDM agar adanya 
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capaian. Sehingga bisa melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tidak 

menghabiskan biaya yang tinggi dari setiap pekerjaan tersebut.Berdasarkan pendapat 

di atas dapat dikatakan bahwa, permasalahan aparatur pelayanan publik adalah suatu 

hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius agar dapat ditemukan jalan 

pemecahannya dengan cara peningkatan kualitas diri atau profesionalisme. Oleh 

sebab itu, seseorang aparat pemerintah harus mempunyai kemampuan yang handal. 

Artinya,  aparat pemerintah dituntut untuk mengetahui segala hal yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara meliputi segala aspek kehidupan dan juga harus 

memiliki keahlian yang handal dibidangnya yakni pemerintahan. 

4.  Aparatur Sipil Negara 

Dalam rangka mewujudkan manajemen aparatur yang optimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan, pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia mencanangkan 

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Pada tanggal 19 

Desember 2013, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) akhirnya disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presidenpada 

tanggal 15 Januari 2014 menggantikan UU nomor 8 tahun 1974 juncto UU nomor 43 

tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan 

sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan 

roda pemerintahan sehari-hari (Mandasari,2017). Berdasarkan pada UU Nomor 5 

Tahun 2014 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
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profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Pegawai ASN adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian Aparatur sipil negara (ASN) adalah penyelenggara negara yang terdapat 

dalam semua lini pemerintahan.Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan 

oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi 

pemerintah. 

Selain itu, disebutkan juga dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan dan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.Meskipun secara definisi 

memiliki perbedaan, baik PNS dan PPPK memiliki kontribusi yang besar terhadap 

kinerja suatu intansi pemerintahan baik di level Pemerinta Pusat maupu 

Daerah.Selain itu, ASN khususnya PNS juga memili hak juga tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu: 

a.  Berhak mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas; merupakan bentuk balas jasa 

yang diberikan oleh negara atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PNS. 
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b.  Berhak memperoleh cuti; merupakan izin yang diberikan pada pegawai guna 

mewujudkan kesejahteraan dan menjamin kesegaran jasmani maupun rohani. 

PNS yang hendak melaksanakan cuti harus mendapatkan persetujuan 

tertulisdari atasan atau pejabat yang berwenang, berbeda untuk cuti sakit harus 

menyertakan surat tertulis dari dokter untuk membuktikan bahwa pegawai 

yang bersangkutan sedang sakit. 

c. Berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua; diberikan sebagai 

perlindungan keberlangsungan penghasilan hari tua, sebagai penghargaan atau 

pengabdian PNS terhadap negara selama bertahun-tahun. 

d.  Berhak memperoleh pelindungan; perlindungan berupa jaminan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.  

e.  Berhak memperoleh pengembangan kompetensi; pegawai berhak 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan 

kompetensi agar dapat menambah keahlian dan kecakapan pegawai dalam 

melaksanakan tugas. 

Setelah pegawai mendapatkan haknya sebagai penyelenggara pemerintahan 

atau abdi negara, maka pegawai negeri sipil berkewajiban untuk setia dan menaati 

Pancasila sebagai falsafah bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, 

dan seluruh peraturan yang berlaku. PNS juga berkewajiban menjadi persatuan dan 

kesatuan bangsa dengan menjaga rahasia negara dan menunjukkan keteladanan dari 

sikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan orang lain. 
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5.  Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara 

Dalam melakukan kinerjanya pada suatu intansi atau organisasi pemerintahan, 

ASN memiliki panduan terkait tugas dan fungsi yang harus benar-benar dipahami, 

sehingga dapat berkinerja secara optimal.Adapun tugas dan peran PNS dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 11 yakni sebagai berikut:  

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina 

kepegawiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,  

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Berdasarkan tugas dan fungsi ASN tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

secara umum, ASN harus mampu mengimlementasikan kebijakan baik di tingkat 

nasioanal dan daerah secara tepat berdarskan dengan peraturan perundng-undangan 

yang berlaku.Di samping itu, ASN juga merupakan aktor penting dalam penyediaan 

pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga dalam penyampaiannya harus bersikap 

secara profesional dan berkualitas. Bahkan yang paling pengting yakni, ASN harus 

mampu memperjuangkankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atas dasar 

rasa cinta dan bangga akan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam rangka menciptakan kinerja pemerintah, salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan yakni menyangkut profesionalitas ASN sebagai sumber daya manusia 

penyelenggara pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara No 
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38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang 

menyatakan bahwa Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta 

perekat dan pemersatu bangsa. Lebih lanjut, untuk mengetahui profesionalitas ASN 

diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian 

kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Aparatur Sipil Negara No 38 tahun 2018 

tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara terdapat empat 

indeks profesionalitas ASN yang ditentutkan berdasarkan empat dimensi yang 

meliputi: 

a. Kualifikasi 

Aspek kualifikasi dinilai berdasarkan indikator riwayat pendidikan formal 

terakhir yang telah dicapai yang mana meliput Pendidikan S-3, Pendidikan S-2, 

Pendidikan S-1 atau D-4, pendidikan D-3, pendidikan D-1, SMA Sederajat; dan 

Pendidikan di bawah SMA. 

b. Kompetensi 

Aspek kompetensi dinilai dari indikator riwayat pengembangan kompetensi 

yang telah dilaksanakan yang mana meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional, 

diklat teknis, dan seminar/workshop/konferensi/setara. 

c.  Kinerja 

Aspek kinerja dapat dinilai berdasarkan penilaian prestasi kerja PNS yang 

meliputi Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja. 
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d.  Disiplin 

Aspek disiplin dalam indeks profesionalitas ASN dapat merujuk pada riwayat 

penjatuhan hukuman atau sanksi displin yang pernah di alami yang mna meliputi 

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, 

sedang, berat). 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk mewujukan 

profesionalitas ASN terdapat indeks penilaian yang terdiri atas indeks kualifikasi, 

kompetensi, kinerja, dan disiplin.Sumber data yang dapat digubakan yakkni beberapa 

dokumen dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pendataan ulang 

PNS, penilaian prestasi kerja PNS, dan Data Hukuman Disiplin Pegawai.Sehingga 

secara keseluruhan pemerintah dapat melakukan penilaian terhadap aspek 

profesionalitas aparatur pemerintahannnya. 


