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Pelaksanaan reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 sudah berjalan lebih dari 

satu dasawarsa lebih. Sudah banyak perubahan yang terjadi termasuk dalam tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi semakin berkembang, masyarakat semakin terlibat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik demokrasi terlihat dari masyarakat yang sudah 

diberi kesempatan secara langsung untuk memilih pemimpinnya, baik ditingkat pusat (pemilihan 

Presiden secara langsung) maupun ditingkat daerah (pemilu kada). 

Akan tetapi berbeda kondisinya dengan reformasi birokrasi, khususnya reformasi PNS. 

Terlihat masih banyak ketinggalan. Banyak gambaran yang diberikan oleh berbagai kalangan 

yang menunjukkan bahwa birokrasi atau PNS di Indonesia masih menunjukkan gambaran yang 

memprihatinkan. Jumlah PNS yang mencapai sebesar 4.732.472 orang (data per Mei 2010) 

ternyata masih menunjukkan kinerja yang lemah. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Meneg. 

PAN, Taufiq Effendi bahwa 55% dari total PNS Indonesia yang mencapai sekitar 3,6 juta orang 

berkinerja buruk (Kompas, 12 Januari 2007). Gambaran yang sama juga diberikan oleh Setya Budi 

(2007), yang menyebutkan bahwa PNS mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, 

kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat reliability, assurance, tangibility, 
empathy dan responsiveness, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah 

sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya 

penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan 

tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai. 

Kondisi saat ini masih menunjukkan gambaran yang kurang lebih sama. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Kepala BKN dalam Seminar Grand Design Reformasi PNS (2010). Bahwa ada 

beberapa masalah dalam pengelolaan PNS antara lain : mismatch yang menyebabkan sosok PNS 

yang diharapkan tidak sesuai dengan tuntutan kompetensi bidang tugasnya, terjadi under 
employement di kalangan PNS karena tidak jelasnya tugas dan kewenangan masing-masing 

pegawai, alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang dan merata baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas, rendahnya tingkat produktivitas atau kinerja PNS, penerapan sistem reward 
and punishment yang tidak tegas yang berdampak tidak ada motivasi kerja, masih rendahnya 

tingkat kesejahteraan pegawai dan beberapa permasalahan lainnya. 

Mengapa kondisi itu terjadi? Kajian Grand Design Reformasi PNS menunjukkan bahwa 

penyelesaian masalah tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Penyelesaian masalah tersebut 

harus dilakukan secara gradual, simultan dan komprehensif. Untuk bisa mendukung hal tersebut 

maka diperlukan satu grand design yang dilengkapi dengan road map-nya. Tujuan penyusunan 

grand design reformasi PNS adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi PNS 

selama kurun waktu 2010-2025 supaya pelaksanaan reformasi PNS dapat berjalan secara efektif, 

efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan. Grand design reformasi PNS memuat 

penyempurnaan dan pembenahan terhadap berbagai perangkat yang terkait dengan pengelolaan 

PNS, seperti profil atau sosok PNS yang diinginkan, key success factor yang bisa menjadi kunci 

sukses pendorong perubahan, arah kebijakan yang jelas, penguatan posisi kelembagaan yang 

terkait dengan pengelolaan PNS, serta manajemen PNS yang ideal sehingga bisa mewujudkan 

tujuan reformasi PNS dengan baik. Sementara tujuan yang hendak dicapai dengan adanya road 
map adalah untuk memberikan arah dan panduan bagi pelaksanaan reformasi sistem manajemen 
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PNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah supaya efektif, efisien, terukur, konsisten, 

terintegrasi dan berkelanjutan sehingga tujuan yang ada dalam grand design dapat diwujudkan 

dengan baik.  

Reformasi sistem manajemen PNS paling tidak mencakup empat (4) bidang, yaitu : (1) 

konsolidasi struktural yang memiliki empat (4) agenda : penataan ulang kewenangan instansi 

pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PNS, pembentukan KKS (Komisi 

Kepegawaian Sipil), penguatan netralitas PNS, dan revitalisasi unified system untuk pengelolaan 

PNS dalam konteks NKRI; (2) Penataan manajemen yang mempunyai sembilan (9) agenda : 

penyusunan rencana induk kebutuhan dan pengembangan PNS, perbaikan sistem rekrutmen dan 

seleksi, penyusunan sistem karier, pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan, perumusan 

penilaian kinerja, penyusunan sistem penggajian, penyesuaian pola perpindahan PNS, 

penyusunan mekanisme dan prosedur pemberhentian, dan penyempurnaan sistem pensiun; (3) 

bidang pengembangan budaya dan kode etik PNS dengan tujuh (7) agenda : membangun nilai 

etika, budaya kerja dan kode etik PNS, penguatan penegakan hukum, pengembangan budaya 

kerja yang berorientasi pada kinerja dan daya saing, internalisasi nilai-nilai good governance, 

penerapan change management dalam proses reformasi, penerapan local wisdom dalam proses 

reformasi, dan pengembangan kepemimpinan aparatur yang efektif; dan (3) bidang penerapan dan 

pengembangan ICT (information and communication technology) dengan empat (4) agenda : 

pengembangan pengelolaan kepegawaian berbasis IT, pembangunan database PNS nasional, 

pengembangan single identity number, dan penerapan e-office. 
Untuk mendukung pelaksanaan reformasi sistem manajemen PNS, Tim menyarankan 

adanya reposisi dan penguatan instansi-instansi yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan 

kepegawaian (PNS). Instansi yang terlibat dalam pengelolaan PNS adalah : Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta perlunya 

pembentukan Komisi Kepegawaian Negara (KKN) sebagai instansi baru yang independen dan 

bertugas menjaga profesionalitas PNS tanpa dibebani kepentingan politis tertentu. 

 


