
v 

ABSTRAK 
Kajian Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

 
Sehubungan dengan program tata laksana sebagaimana yang 
menjadi salah satu fokus Reformasi Birokrasi telah diterbitkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Tata Laksana (Business Process). Meskipun demikian, 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana 
akhir dari program ini masih membutuhkan panduan yang lebih 
rinci dalam proses penataan tata laksananya. Kajian Analisis 
Proses Bisnis merupakan langkah tepat dalam memenuhi 
kebutuhan tersebut. 
       
Kajian ini dimaksudkan untuk: (1) mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan berbagai kebijakan yang mengatur tata laksana 
(proses bisnis) instansi pemerintah; (2) menganalisis tata laksana 
(proses bisnis) yang selama ini berjalan di instansi pemerintah. 
Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya strategi penataan tata 
laksana (proses bisnis) instansi pemerintah beserta langkah-
langkah perbaikannya. 
 
Selanjutnya  kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dalam : (1) perbaikan tata laksana proses bisnis instansi 
pemerintah yang lebih efektif dan efisien; (2) menemukan strategi 
penataan tata laksana (proses bisnis) instansi pemerintah; (3) 
penyediaan bahan bagi penyusunan modul penataan tata laksana 
(proses bisnis) instansi pemerintah. 
 
Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai kegiatan Focus 
Group Discutions (FGD) dengan melibatkan berbagai pakar dan 
narasumber yang kompeten,  wawancara mendalam (indepth  
interview), penyebaran kuesioner kepada para pejabat dan 
pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang dijadikan obyek 
(lokus) kajian, serta studi literatur  untuk mendapatkan 
dukungan teori  dan kebijakan yang sekaligus  digunakan sebagai 
bahan analisis proses bisnis instansi pemerntah. 
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Kesimpulan   yang   dapat   diambil   dari   kajian  ini   adalah 
sebagai berikut: (1) Secara umum pemahaman aparatur tentang 
proses bisnis masih sangat beragam baik dalam definisi, batasan, 
pola penataan dan arti penting penataan tata laksana itu sendiri 
yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi. Perbaikan proses bisnis pada pemerintah daerah juga 
masih sangat diperlukan melalui penyusunan pedoman teknis 
operasional; (2) Ditemukan kesenjangan antara konsep bisnis 
proses (tata laksana) yang sering diwacanakan oleh para 
akademisi dengan praktek tata laksana yang terjadi selama ini. 
Dari sisi praktisi  tata laksana  (proses bisnis) lebih dipahami 
sebagai konsep sistem kebijakan, governance, manajemen, yang 
kesemuanya tercakup dalam pemahaman konsep administrasi. 
Proses bisnis pada organisasi pemerintah umumnya tidak pernah 
dievaluasi dan diperbaharui, sehingga dipandang sebagai sesuatu 
yang given, bahkan masih banyak yang dibuat dalam zaman 
kolonial. Sedangkan pandangan akademisi proses bisnis lebih 
dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menyelesaikan satu misi atau pelayanan tertentu dengan 
mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis 
seperti kemajuan ICT; (3) Konsep BPR & BPM dianggap tepat 
dalam membangun tata laksana di lingkungan instansi 
pemerintah, mengingat governance mechanism  yang sering kali 
dipakai dalam memecahkan masalah pemerintahan/publik 
mencakup 3 (tiga) hal  yaitu: (a) Market Mechanism: persoalan 
masyarakat dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar yang 
tata kelolanya dikenal dengan prinsip efisiensi, diatur dengan 
prinsip demand & supply, profit motif: (b) State Mechanism: 
mekanisme dimana negara menjalankan perannya menyelesaikan 
masalah masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan 
mekanisme pasar, dan lebih kepemenuhan hajat hidup orang 
banyak; (c) CSO: mekanisme yang berbasis 
voluntarism/kesukarelaan; (4) Beberapa permasalahan dalam 
penataan tata laksana (business process) instansi  pemerintah 
selama ini antara lain: (a) visi dan misi tidak jelas; (b) fragmentasi 
birokrasi; (c) orientasi pada control; (d) kandungan TIK rendah; (e) 
moral hazards/rent-seeking behavior; (5) Kebijakan yang menjadi 
acuan penataan tata laksana juga dipandang masih kurang 
jelas/bermasalah,  seperti  PP 38 tahun 2007  dan PP 41 tahun 
2007. Masih ada persoalan tentang pembagian urusan antara 
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pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, karena tidak 
didefinisikan secara jelas. Memang sudah ada urusan eksklusif 
pemerintah pusat, misalnya The Rest Of Age didesentralisasikan 
ke daerah-daerah, tetapi kemudian ditarik lagi dengan adanya 
urusan concurant: dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota. Namun belum ada batasan yang jelas mana 
pembagian kerjanya, mana yang di urus oleh pusat, mana yang 
provinsi, dan mana yang kabupaten/kota.  Sedangkan dengan PP 
41 seolah-olah  semuanya sudah fix mengenai jumlah 
kelembagaannya. Namun masih ada Undang-Undang  sektoral 
yang mengamanatkan Provinsi membentuk Badan, 
Kabupaten/kota membentuk Badan, sehingga ada tumpang 
tindih dengan PP 41 tersebut. Kalaupun daerah akan melakukan 
inovasi termasuk  penataan  proses bisnisnya secara efisien dan 
efektif  akan rumit mengacu Undang-Undang yang  mana; (6) Dari 
ketiga lokus kajian diketahui bahwa proses penataan tata laksana 
secara umum diawali dari pemetaan fungsi yang mendasarkan 
pada  pembagian urusan, sedangkan penataan organisasi dan 
pengaturan koordinasinya mendasarkan Organisasi Perangkat 
Daerah, serta  berapa kebjakan sektoral; (7) Faktor pendorong: 
kepemimpinan = komitmen dan inovasi pimpinan daerah : 
(integritas, ketegasan, kewenangan, koordinasi) sangat  
berpengaruh terhadap  penataan tata laksana (proses bisnis)  
yang efisien dan efektif. Hal ini menyangkut  ketegasan dalam 
pembagian tugas dan fungsi serta kewenangan terutama yang 
terkait dengan pelayanan publik  yang melekat pada tugas 
masing-masing SKPD yang harus diserahkan kepada 
Dinas/Badan/Kantor  Pelayanan;  serta (8) Selain komitmen dan 
inovasi pimpinan daerah, beberapa faktor  yang juga  
berpengaruh terhadap  penataan tata laksana antara lain: (a) 
SDM (kompetensi pegawai, kesadaran pegawai); (b) ketersediaan 
sarana dan prasarana serta IT; (c) kebijakan dan pedoman/modul 
yang jelas; serta (d) ketersediaan anggaran yang cukup. 

 
Dari kesimpulan tersebut kajian ini merumuskan rekomendasi 
sebagai berikut: (1) Dalam rangka penataan tata laksana (proses 
bisnis) instansi  pemerintah khususnya pemerintah daerah, perlu 
dilakukan  harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi 
dengan  kebijakan  sektor. Sehingga penataan tata laksana  di 
pemerintah daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien; (2) 
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Kebijakan terkait dengan penataan tata laksana sebaiknya tidak 
terlalu rigit  dan  kaku serta harus dapat mengakomodasi 
berbagai karakteristik daerah serta berupa  kriteria dan indikator  
seperti apa  tata laksana yang efektif dan efisien; (3) Perlu adanya 
kejelasan konsep tata laksana (proses bisnis) di lingkungan 
instansi  pemerintah/daerah serta bagaimana langkah-langkah 
perbaikannya,  yang disusun dalam bentuk modul/bahan ajar 
sebagai langkah  operasionalisasi PerMenPAN dan RB tentang 
Pedoman Penataan Tata Laksana (Proses Bisnis) Instansi 
Pemerintah, sehingga terdapat kesamaan  pemahaman  bagi 
seluruh  SDM aparatur  pemerintah; (4) Untuk  memperbaiki tata 
laksana (proses bisnis) instansi pemerintah perlu dilakukan: (a) 
redefinisi visi dan misi;  (b) analisis dan review struktur organisasi 
untuk mengidentifikasi gap antara yang sekarang dengan yang 
seharusnya; (c) penguatan TIK; (d) reorientasi pelayanan; dan (e) 
revitalisasi budaya. 
 


