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Kata Pengantar

 Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan 
penelitian yang berjudul "Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur 
Sipil Negara". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 UU No. 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa pegawai ASN memiliki 
tanggung jawab yang cukup berat karena harus mampu menjalankan 
tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 
tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut tentu 
manajemen ASN yang sistematis dan komprehensif perlu dijalankan 
sehingga perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 
dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, 
dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan 
kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 
 Dalam melakukan kajian ini, kami melibatkan beberapa orang 
narasumber. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Adi Suryanto sebagai Kepala 
Lembaga Administrasi Negara, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA sebagai 
mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati WK, SH., MBA 
sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, 
H. M. Yadi Robyan Noor., SE., M. TP dan Prof. Dr. Djoko Setyadi., M. Sc 
sebagai narasumber dalam proses penelitian ini. Selanjutnya, ucapan 
terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pemangku Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota 
Bontang dan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah berkenan menjadi 
responden survey dan wawancara dalam penelitian kami ini, serta 
semua pihak yanga tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
 Kami menyadari bahwa hasil kajian kami ini masih jauh dari 
sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan 
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demi perbaikan hasil kajian kami ini. Akhir kata, semoga kajian ini dapat 
memberikan masukan yang bermanfaat bagi para perumus kebijakan 
dan menambah khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda,  Desember 2015
 Kepala PKP2A III LAN,

 Dr. Mariman Darto., SE., M. Si
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Executive Summary

 Belum mengacunya perencanaan kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan pada perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional 
maupun daerah (khusus untuk ASN di daerah). Pada tahapan 
instansional, pengembangan sumber daya aparatur tidak berintegrasi 
dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis yang 
disusun. Formalitas kepatuhan pada peraturan dalam pengembangan 
kompetisi bukan berdasarkan pada tuntutan pencapaian rencana 
strategis. Selain itu, pemahaman parsial dalam pengembangan 
kompetensi sebatas pendidikan dan pelatihan.
 Temuan penelitian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III 
Aparatur (2005 dan 2008), Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur 
Lembaga Administrasi Negara (2006), kompetensi dan kinerja aparatur 
Pemda masih sangat kurang, belum dibuatnya standar kompetensi 
jabatan, belum disusunnya analisis jabatan, serta kurangnya anggaran 
dan perhatian Pemda terhadap kegiatanpendidikan dan pelatihan, masih 
banyak program pengembangan pegawai yang belum berbasis pada 
kompetensi dan analisis kebutuhan aktual pegawai dan organisasi, 
masih terdapat kesenjangan antara satu pegawai dengan pegawai 
lainnyatingkat kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah daerah di 
wilayah Kalimantan baik dilihat dari aspek jenjang pendidikan formal 
maupun tingkat kompetensi keahlian (fungsional). Kepala Lembaga 
Administrasi Negara, Agus Dwiyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat 
5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi dalam meningkatkan 
kapasitas pegawai Aparatur Sipil Negara berkelas dunia , yaitu sebagai 
berikut : a) wawasan sempit, silo mentality, inward looking, b) standar 
kompetensi, kode etika dan perilaku tidak jelas, imparsialitas rendah; c) 
integritas dan disiplin rendah; d) motivasi rendah; dan e) budaya 
pelayanan rendah.
 Permasalahan dan kelemahan diatas menuntut pelaksanaan 
reformasi khususnya di bidang aparatur negara yang lebih popular 
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disebut dengan reformasi birokrasi.Oleh karena itu upaya peningkatan 
kualitas Aparatur Sipil Negara menjadi fokus utama dalam roadmap 
penataan SDM aparatur diantaranya mengidentifikasi kebutuhan 
kompetensi strategis untuk meningkatkan kapabilitas menjawab 
kebutuhan global dan domestik; membangun mainstream 
pengembangan kompetensi dengan menyusun ulang alokasi anggaran 
untuk pengembangan kompetensi; menyusun standarisasi jabatan dan 
kompetensi secara nasional; menyusun rencana pengembangan 
kompetensi kementrian/lembaga/daerah; g) pengembangan 
kompetensi pegawai, ini didasarkan pada manajemen talent inklusif 
yang merangkum keragaman kultur, tantangan dan kebutuhan daerah 
yang beragam, dan sebagainya.
 Dengan melakukan studi kepustakaan, penyebaran kuesioner, 
wawancara dan benchmarking implementasi pengembangan 
kompetensi di berbagai pemerintahan daerah, kajian ini berhasil 
memetakan kebutuhan kompetensi dan strategi pengembangannya. 
Kebutuhan kompetensi manajerial yang terpetakan yaitu Strategic 
Thinking, Integritas, Manajemen Perubahan, Kepemimpinan dengan visi, 
Inovasi, Pengambilan Keputusan, Kemampuan Pembelajaran, 
Kemandirian dalam bertindak, Ketahanan Pribadi, Membangun motivasi 
bawahan, Kerja sama (team building), Komunikasi Lisan, Komunikasi 
Tertulis, Membangun potensi bawahan, Mengeksekusi tugas, 
Berorientasi pada pelayanan, Berorientasi pada Kuallitas. Kebutuhan 
kompetensi sosio kultural yang terpetakan yakni Mengelola Keragaman 
Lingkungan Budaya,Manajemen Konflik, Empati Sosial, Membangun 
Network Sosial, Kepekaan Gender, dan Kepekaan Difabel. Strategi 
pengembangan kompetensi manajerial pada pimpinan tinggi 
diantaranya dengan model benchmarking, model Learning dan 
pendekatan model Gemba Kaizen. Strategi pengembangan kompetensi 
sosiokultural pada pimpinan tinggi adalah dengan menggunakan 
pendekatan model Manajemen Multi Budaya.
 Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka 
direkomendasikan : 1) Dilakukan assesment kepada pemangku jabatan 
pimpinan tinggi terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan 
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dibutuhkan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan 
pengembangan kompetensi terkait, 2) Menyusun standar kompetensi 
manajerial dan kompetensi sosio kultural pemangku jabatan pimpinan 
tinggi berdasarkan hasil temuan kompetensi yang diperoleh, 3) 
Pengembangan kompetensi khususnya pimti t idak hanya 
memperhatikan prioritas putra daerah akan tetapi juga visi 
pengembangan daerah ke depannya/konteks lokal kedaerahan, 
penguatan kapasitas pimpinan tinggi-pun sebaiknya didasarkan pada 
sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan. 4) Melakukan regenerasi 
kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi pimti (mapping 
talent pool), dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas 
putra daerah berbasis regional content dan tepat sasaran sesuai 
kebutuhan misalnya dengan mengintensifkan sekolah kader dan 
sebagainya, 5) Membuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai 
proyek perubahan berkelanjutan setiap pimti di unit kerjanya, 6) 
Pelaporan kinerja pimti terkait pengembangan kompetensi dalam Sistem 
Informasi Aparatur Sipil Negara, 7) Memasukkan program 
pengembangan kompetensi ASN khususnya pimti baik manajerial 
maupun sosiokultural dalam prioritas pembangunan daerah, 8) Strategi 
pengembangan kompetensi manajerial (Benchmarking, Learning 
Organization dan Gemba Kaizen) dan kompetensi sosiokultural 
(Manajemen Multi Budaya) tersebut dapat menggunakan metode diklat, 
seminar, kursus, magang sebagaimana yang diatur UU ASN No 5 Tahun 
2014, 9) Dikarenakan keterbatasan penelitian ini, ke depannya dapat 
dilakukan kajian sejenis dengan lingkup penelitian yang lebih luas.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
 Dewasa ini arus globalisasi membawa realitas baru pada kondisi 
sistem politik, ekonomi dan pemerintahan di seluruh dunia. Kondisi ini 
berdampak pada keterbukaan dan kompetensi global yang memaksa 
setiap organisasi bisnis dan pemerintahan untuk memperbaiki, dan 
meningkatkan performa organisasinya, salah satunya dalam pengelolaan 
sumber daya manusianya. Hanya sedikit organisasi saja yang mampu 
mengefektifkan manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang 
merupakan asset penting dalam organisasi. 
 Prediksi Mac Kinsey (2013) menyatakan bahwa Indonesia akan 
menjadi Negara Nomor 7 dengan perekonomian terbesar dunia, hal ini 
mendesak kita untuk dapat melakukan perubahan dalam tatakelola 
pemerintahan, diantaranya adalah agar kinerja aparatur dapat berdaya 
saing global. Salah satu wujud upaya yang dilakukan pemerintah 
termanifestasi dalam kebijakan reformasi birokrasi aparatur 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.  
 Dalam Grand Design tersebut ditetapkan bahwa reformasi birokrasi 
harus mampu menampilkan visi pemerintahan kelas dunia. Selain itu, 
dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara juga merupakan bahagian dari percepatan reformasi 
birokrasi. Regulasi ini mengisyaratkan bahwa transformasi birokrasi dan 
pengelolaan SDM aparatur birokrasi tidak lagi berorientasi kepada aturan 
(rule base bureaucracy), namun eranya saat ini adalah birokrasi 
berdasarkan kinerja (performance based bureaucracy). Aparatur Sipil 
Negara kini harus dipandang sebagai profesi yang berlandaskan pada 
nilai dan prinsip yang dikembangkan dengan nilai dasar, kode etik dan 
kode perilaku, komitmen publik, kompetensi yang tepat, kualifikasi 
akademik yang memadai, jaminan perlindungan hukum dalam 
pelaksanaan tugas, dan profesionalitas jabatan.

1



 Dalam rangka meraih keberhasilan reformasi komprehensif di 
birokrasi tersebut, harus bertitik tolak pada manajemen Sumber Daya 
Manusia. Berdasarkan pada Manajemen pengelolaan Sumber Daya 
Aparatur Negara, peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan reformasi Birokrasi. Terkait peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah daerah, mencakup penyusunan pola dasar karir pemerintah 
daerah yang terbuka dan kompetitif, penerapan manajemen kinerja 
pegawai yang terintegrasi dengan perencanaan, serta perbaikan mutu 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, yang disusun 
berdasarkan kebutuhan pelaksanaan strategi pembangunan daerah, 
termasuk Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan Perundang-
Undangan. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang akan dihadapi 
Indonesia yaitu ASEAN Community dan upaya pencapaian sasaran 
Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Pegawai Sipil Berkelas dunia 
(world class Civil Service).
 Kepala Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto (2014) 
menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi 
dalam meningkatkan kapasitas pegawai Aparatur Sipil Negara berkelas 
dunia , yaitu sebagai berikut : a) wawasan sempit, silo mentality, inward 
looking, b) standar kompetensi, kode etika dan perilaku tidak jelas, 
imparsialitas rendah; c) integritas dan disiplin rendah; d) motivasi 
rendah; dan e) budaya pelayanan rendah.
 Permasalahan dan kelemahan diatas menuntut pelaksanaan 
reformasi khususnya di bidang aparatur negara yang lebih popular 
disebut dengan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi 
dilakukan sinergis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi bersama seluruh instansi pemerintah dengan 
berpedoman pada Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan tersebut 
dinyatakan bahwa tujuan umum reformasi birokrasi adalah membangun 
profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, 
berproduktifitas tinggi dan bertanggungjawab serta mampu memberikan 
pelayanan prima. Tujuan khususnya adalah membentuk birokrasi yang 
bersih, efisien, efektif dan produktif, transparan, akuntabel serta melayani 
masyarakat.
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 Penataan sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu 
dari area perubahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu upaya 
peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara menjadi fokus utama dalam 
roadmap penataan SDM aparatur yaitu: a) menyusun database dan 
statistik pegawai aparatur sipil Negara, yang memuat profil demografi, 
profil kompetensi, training record; b) mereview relevansi misi dan fungsi 
kementerian/ lembaga/ daerah atau satuan instansi pemerintah; c) 
mengidentifikasi kebutuhan kompetensi strategis untuk meningkatkan 
kapabilitas menjawab kebutuhan global dan domestik; d) membangun 
mainstream pengembangan kompetensi dengan menyusun ulang 
alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi; e). menyusun 
standarisasi jabatan dan kompetensi secara nasional; f) menyusun 
rencana pengembangan kompetensi kementrian/ lembaga/ daerah; g) 
pengembangan kompetensi pegawai, ini didasarkan pada 1) manajemen 
talent inklusif yang merangkum keragaman kultur, tantangan dan 
kebutuhan daerah yang beragam, mengintensifkan sekolah kader dan 
sebagainya; 2) menyusun program pengembangan pegawai ASN dalam 
rangka meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dan 
pengembangan potensi pegawai melalui inhouse training dimana 
pimpinan sebagai mentor dan coach serta peningkatan kualitas diklat 
berbasis kompetensi manjerial, teknis dan fungsional; h). promosi dan 
rekrutmen pegawai ASN berbasis kompetensi dan merit.
 Salah satu intisari UU No. 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa 
pegawai ASN memiliki tanggung jawab yang cukup berat karena harus 
mampu menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan 
tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas 
tersebut tentu manajemen ASN yang sistematis dan komprehensif perlu 
dijalankan sehingga perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, 
dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara 
terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang 
baik.  
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 Pengembangan kompetensi ASN memang tidak hanya tanggung 
jawab organisasi semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap 
ASN sendiri. Namun demikian, arah pengembangan kompetensi ASN 
tersebut, baik melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, 
bimbingan teknis, penataran, maupun pembelajaran mandiri hendaknya 
dapat sesuai dengan arah perencanaan kebutuhan organisasi. 
 Kondisi umum yang saat ini terjadi adalah analisis kebutuhan diklat 
(AKD) yang telah disusun sering kali tidak sepenuhnya dijadikan acuan 
ketika organisasi melakukan pengembangan kompetensi ASN di 
organisasinya. Hal lain adalah tidak adanya pemetaan kebutuhan 
kompetensi organisasi yang perlu dipenuhi dan ditunjang melalui 
kegiatan pendidikan seperti tugas belajar dan izin belajar. Kesemua fakta 
umum ini tentu menyebabkan ASN dengan bebas menentukan sendiri 
arah pengembangan kompetensi yang diinginkan tanpa memperhatikan 
apakah kompetensi tersebut dibutuhkan organisasi atau menunjang 
kinerja organisasi secara keseluruhan.
 Tidak hanya itu, pengembangan kompetensi tersebut adalah dasar 
dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir pegawai, karena 
diklat merupakan bagian penting dari proses manajemen SDM, 
Perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada 
bidang SDM aparatur pemerintah menempatkan Diklat pada peran dan 
posisi strategis untuk meningkatkan kualitas kemampuan profesional 
para ASN.Setiap jabatan termasuk jabatan fungsional harus memiliki 
standard kompetensi. Pengembangan kompetensi didasarkan pada hasil 
pengelolaan kinerja pejabat. Eko Prasojo (2014) menegaskan bahwa UU 
ASN secara konsisten diharapkan akan mengubah struktur dan kultur 
birokrasi secara mendasar. Para birokrat didesain untuk mampu berpikir 
lintas sektor, maju, responsif terhadap perubahan lokal dan global, serta 
mengalami perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengembangan kompetensi 
ASN yang perlu dilakukan melalui rangkaian proses yang dimulai dari 
perencanaan sumberdaya ASN untuk kemudian dianalisis dan ke 
depannya bisa dilakukan forecasting sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, sehingga organisasi bisa mengetahui kebutuhan 
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organisasional untuk ASN sekarang dan yang akan datang (Mathis & 
Jackson, 2006). Oleh karena itu, PKP2A III LAN sebagai unsur utama 
pengelola manajemen ASN perlu melaksanakan kajian yang terkait 
pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dengan memetakan 
kompetensi manajerial dan sosio-kultural serta bagaimana strategi 
pengembangannya dalam upaya mewujudkan birokrasi kelas dunia 
dapat tercapai.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN
 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut, yaitu:
1. Bagaimanakah kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Kalimantan khususnya kompetensi manajerial dan 
sosio-kultural dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi ?

2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan 
Kompetensi berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi ? 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka 
tujuan  dari kajian ini adalah :
1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan khususnya kompetensi 
manajerial dan sosio-kultural 

2. Menyusun desain strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan 
Kompetensi berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi 

1.3. RUANG LINGKUP
 Kajian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan tertentu agar 
dalam penyajiannya tidak terlalu melebar,dan dapat lebih fokus terhadap 
apa yang dikaji. Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada 
mengidentifikasi kompetensi gap dalam upaya perbaikan pelayanan dan 
mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, 
mengidentifikasi regional content kompetensi manajerial dan sosio 
kultural bagi pimpinan tinggi dan administratif, dan menganalisa metode 
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pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang efektif 
dan efisien 'sebagaimana diatur dalam UU ASN.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN
 Target yang ditetapkan dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah 
desain strategi pengembangan kompetensi ASN yang mampu menjawab 
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka percepatan 
reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia.

1.5. METODOLOGI PENELITIAN
 Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan 
merumuskan desain strategi dan arah kebijakan pengembangan 
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan (Nazir : 2005) :
1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan desk study, 

instrumen kuesioner dan wawancara mendalam (in-depth interview).
2. Lokus penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur, yaitu ; Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten 
Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Balikpapan. Daerah Sampel 
tersebut dipilih secara purposive (bertujuan), dengan pertimbangan 
sebagai daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi yang mendapat 
peringkat tertinggi dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (EKPPD) (PKP2A I LAN, 2014 : 271).

3. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengembangan 2 kompetensi 
utama Aparatur Sipil Negara, yaitu kompetensi manajerial (leadership) 
dan kompetensi sosio kultural.

4. Unit sampel kuesioner dalam kajian ini adalah pemangku jabatan 
pimpinan tinggi di pemerintah daerah (Propinsi / Kabupaten / Kota) di 
Kalimantan Timur.

5. Narasumber wawancara kajian ini adalah Pimpinan Tinggi yang terkait 
langsung dengan visi dan misi Gubernur/Bupati/ Walikota di 
Kalimantan Timur.
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6. Hasil analisis data disajikan untuk menggambarkan profil kompetensi 
Aparatur Sipil Negara dan model pengembangan kompetensi 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang 
perumusannya berdasarkan pada argumen ilmiah dari data empiris, 
teoritis dan kajian perundangan. Data empiris terdiri dari data 
mengenai berbagai implementasi pengembangan kompetensi yang 
sudah berjalan selama ini di pemerintah daerah propinsi / kabupaten / 
kota yang representatif. Sedangkan data teoretis mengacu pada teori 
umum (grand theory) yang berlaku umum tentang Manajemen 
Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi (Human Development 
Based Competencies) dan Manajemen Bakat (Talent Management) 
yang paparannya terfokus pada dua aspek yaitu ; 1) kompetensi sosio 
kultural dan kompetensi manajerial, 2) pengembangan kompetensi. 
Adapun pertimbangan lain adalah terhadap regulasi yang berlaku di 
daerah, baik perundangan produk nasional maupun perundangan 
produk daerah yang mengatur tentang kedua aspek yang sama yang 
berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.
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1.6. KERANGKA PIKIR KAJIAN
 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam 
implementasinya riset ini mengikuti alur pikir seperti pada bagan berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
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 Visi perubahan dalam Reformasi Birokrasi bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagaimana merujuk pada 
isu strategis regional dan nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional 
dan RPJPD,peran LAN adalah sebagai Lembaga Non Kementerian yang 
dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, dimana perlu 
melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN 
secara nasional dan regional, dan merumuskan kebutuhan 
pengembangan kompetensi secara nasional berdasarkan hasil 
identifikasi isu-isu strategis reformasi birokrasi yang muncul dalam 
rencana pembangunan jangka panjang, khususnya terkait 
pengembangan kompetensimanajerial dan sosio kultural, dari perspektif 
daerahyang mencerminkan isu-isu strategis regional dalam 
pembangunan jangka panjang.
 Hal tersebut dilakukan karena setiap daerah memiliki prioritas dan 
sasaran pembangunan sesuai dengan permasalahan, tantangan dan 
potensi daerah masing masing. Selain itu diperlukan ekplorasi terkait 
gambaran secara garis besar mengenai kompetensi yang dianggap 
mampu menjadi leverage bagi pembangunan daerah.Dalam rangka 
menjamin pengembangan kompetensi ASN yang mampu mendukung 
terwujudnya reformasi birokrasi dan pembangunan nasional pada 
umumnya,dipandang perlu untuk melakukan kajian dengan tema 
“Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara”.
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BAB II
KAJIAN TEORETIS PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

2.1. KONSEP PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
 Paradigma administrasi publik tengah mengalami perubahan dan 
pergeseran dari pemerintahan yang otoriter/tirani menuju pemerintahan 
yang mengedepankan kehendak rakyat (demokratis) untuk 
mewujudkan sebuah masyarakat madani (civil society).Masyarakat 
madani (civil society) adalah masyarakat yang memiliki peradaban plural 
(beragam), menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan demokratis. 
Masyarakat madani merupakan salah satu “kaki” dari tiga kaki good 
governance, dan karenanya masyarakat madani ini mempunyai peran 
sangat strategis dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Aktualisasi 
good governance dalam reformasi aparatur negara, melalui optimalisasi 
peran dan fungsi tiga domain, yaitu sektor publik, privat dan civil society, 
berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, 
berdasarkan hukum serta adanya jaminan perlakuan yang adil dan setara 
(fairness).
 Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) 
merupakan cita-cita dari negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kepemerintahan seperti itu dilandasi oleh tegaknya prinsip-prinsip 
seperti supremasi hukum, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, 
dan partisipasi, baik dalam pengelolaan kebijakan maupun dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 Pelayanan masyarakat dilakukan secara prima (excellent services), 
yaitu transparan, berkualitas, efisien, demokratis dan berkeadilan. 
Kinerja aparatur dalam sistem pemerintahan yang demokratis sangat 
ditentukan oleh seberapa jauh rakyat memperoleh akses pelayanan yang 
sama tanpa dibedakan asal-usul, etnis, agama, maupun aspirasi 
politiknya. Dalam rangka itu, sumber daya aparatur pemerintahan yang 
netral dari kekuatan-kekuatan politik yang ada sangat diperlukan bagi tata 
pemerintahan yang baik dan beribawa (good governance).
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 Tuntutan reformasi birokrasi saat ini jelas bahwa aparat birokrasi 
harus dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diinginkan 
masyarakat, yaitu pemberian pelayanan publik yang mudah, murah, 
cepat, tepat waktu, serta tidak berbelit-belit (Dwiyanto et.al., 2006:235). 
Oleh karena itu, perlu adanya perubahan orientasi, cara berpikir, dan 
bertindak dari seluruh aparat birokrasi dalam menghadapi perubahan 
lingkungan internal dan eksternal yang dinamis. Penguatan manajemen 
sumber daya aparatur menjadi tantangan bagi birokrasi modern yang 
berorientasi pada pelayanan publik. 
 Namun demikian masih saja terdapat beberapa kelemahan dalam 
sistem manajemen sumber daya  aparatur, seperti yang disinyalir oleh 
Keban (2004:17), antara lain: (1) lebih menonjolkan sisi administratif dari 
pada sisi manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia 
modern;  (2)  lebih bersi fat  sentral is t is  sehingga kurang 
mengakomodasikan nilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian 
tujuan organisasi dari masing-masing instansi baik di pusat maupun 
daerah; (3) tidak terdapat prinsip check and balance dalam 
penyelenggaraan manajemen kepegawaian sehingga mendorong 
terjadinya duplikasi baik di tingkat pusat maupun di daerah yang akhirnya 
menghambat prinsip akuntabilitas; (4) kurang didukung oleh sistem 
informasi kepegawaian yang memadai sehingga berpengaruh negatif 
pada proses pengambilan keputusan dalam  manajemen  kepegawaian;  
(5) tidak  mampu  mengontrol dan mengaplikasikan prinsip sistem merit 
secara tegas; (6) tidak memberi ruang atau dasar hukum bagi 
pengangkatan pejabat non karier; (7) tidak mengakomodasikan dengan 
baik klasifikasi jabatan dan standar kompetensi sehingga berpengaruh 
negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu; (8) 
keberadaan Komisi Kepegawaian Negara kurang independen dan tidak 
jelas kedudukannya.

2.2. MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
 Dalam Irianto (2011) disebutkan bahwa secara klasik terdapat 
berbagai model dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 
Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan Figen Cakar et al, upaya 

12



pengembangan model MSDM telah dilakukan sejak dekade 1980-an 
hingga 1990-an. Pada dekade 1990-an misalnya, tiga ahli MSDM yaitu 
Karen Legge, S. Tyso, dan J. Storey masing-masing mengembangkan 
model MSDM yang berbeda. Legge mengembangkan model MSDM yang 
dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu Normative, 
Descriptive-functional, Descriptive-behavioural, dan Critical-evaluative. 
Sementara klasifikasi model MSDM dari Tyson terdiri dari 3 (tiga) jenis 
yaitu Normative, Desciptive, dan Analytical. Sama dengan model dari 
Tyson, klasifikasi model MSDM yang dikembangkan Storey juga terdiri 
dari 3 (tiga) jenis namun berbeda konsepnya yaitu Conceptual, 
Descriptive, dan  Prescriptive.
 Selain ketiga ahli tersebut, para ahli MSDM lainnya juga telah 
mengembangkan model MSDM dengan versi yang berbeda. Di antara 
model MSDM versi lainnya justru dikembangkan pada dekade 1980-an 
hingga awal dekade 1990-an yang dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) 
model lain yaitu:
(1) Michigan model (Fombrun et al. 1984), yang dterdiri dari 2 (dua) 

perspektif yaitu the strategic andenvironmental perspective dan the 
human resource perspective. Perspektif strategis dan lingkungan 
menunjukkan adanya hubungan antara strategi MSDM dengan 
strategi organisasi secara keseluruhan dalam rangka menghadapi 
berbagai  tekanan dari faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya 
yang mendeterminasi organisasi. Strategi MSDM dan strategi 
organisasi bersifat interaktif. Strategi MSDM menyajikan suatu 
kerangka kerja bagi organisasi untuk melakukan seleksi SDM, 
penilaian kinerja, penyusunan skema penghargaan dan pelatihan, 
serta tindakan yang harus dilakukan untuk merespon hasil penilaian 
kinerja;

(2) Harvard model yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: the human 
resource system dan a map of the HRM territory. Bagian pertama, 
yaitu sistem SDM merepresentasikan perspektif labour relations dan 
administrasi kepegawaian (personnel administration) berdasarkan 4 
(empat) kategori SDM yaitu employee influence, human resource 
flow, rewards, dan work systems. Sedangkan bagian kedua yaitu a 
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map of the HRM territory yang menunjukkan adanya kedekatan 
hubungan yang sangat intensif antara MSDM baik dengan lingkungan 
eksternal (misalnya kepentingan stakeholder) maupun lingkungan 
internal (misalnya berbagai faktor situasional yang terjadi di dalam 
organisasi).

(3) Guest's model yang tediri dari 7 (tujuh) kebijakan MSDM untuk dapat 
mencapai 4 (empat) outcomes SDM. Menurut Guest, keempat 
outcomes tersebut akan mengarahkan pada hasil yang diinginkan 
organisasi. Dalam konteks seperti ini, model MSDM dari Guest 
memiliki kesamaan dengan model MSDM dari Harvard, sekalipun 
berbeda dalam konsep dan jumlah komponen dalam masing-
masing mdel. Model dari Guest memiliki 7 (tujuh) kategori yang mirip 
dengan model Harvard dengan 4 (empat) kategori. Kemiripan itu 
dapat ditunjukkan misalnya yaitu human resource flow dalam model 
Harvard sama dengan manpower flow and recruitment, selection, 
dan socialisation; sementara dalam model Harvard model terdapat 
work systems, dalam model Guest tersaji organisational and job 
design. Kedua model MSDM ini juga mengandung unsur sistem 
penghargaan (reward systems). Dengan demikian dapat di 
identifikasi bahwa model MSDM dari Guest memiliki tambahan 3 
(tiga) kategori yaitu policy formulation & management of change; 
employee appraisal, training & development; serta communication 
systems.

(4) Warwick model yang terdiri dari 2 (dua) konteks yakni inner danouter 
context. Model ini dikembangkan berdasarkan substansi dari Model 
MSDM Harvard, namun menekankan pada aspek strategi. Untuk 
membandingkan antara kedua model ini dapat diilustrasikan 
sebagai berikut : Jika model MSDM dari Harvard mengandung policy 
choices yang terdiri dari employee influence, human resource flow, 
reward systems, work systems; maka model MSDM dari Warwick 
meng-konseptualisasi-kannya dengan HRM context, yang terdiri dari 
human resource flows, work systems, reward systems dan employee 
relations. Contoh lainnya adalah jika dalam model Harvard terdapat 
business strategy dalam berbagai faktor situasional, maka dalam 
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model Warwick dapat ditemukan adanya business strategy content, 
dan seterusnya.

2.2.1. Manajemen Aparatur Sipil Negara
 Berbicara mengenai aparatur tentu tidak lepas dari teori 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dimana aparatur memiliki 
peran strategis dalam menggerakkan organisasi pemerintah. Hadari 
Nawawi (2006) membagi MSDM menjadi dua kelompok yaitu, MSDM 
dalam artian makro dan mikro. MSDM dalam arti makro terlihat dari 
berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia agar lebih produktif dan mampu bersaing 
dikancah global. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut terlihat dari 
penyelenggaraan pelayanan publik (public service) kepada seluruh 
lapisan masyarakat sebagai upaya pendukung dalam pencapaian 
sumber daya manusia yang berkualitas.
 MSDM dalam arti mikro merupakan suatu proses atau rangkaian 
kegiatan pendayagunaan SDM yang bekerja dilingkungan suatu 
organisasi/ institusi, agar memiliki kontribusi berkelanjutan dan terarah 
dalam mewujudkan tujuan organisasi. Perbedaan MSDM di lingkungan 
organisasi yang mengejar profit adalah fokus pada efisiensi dan efektifitas 
kinerja dalam rangka memaksimalkan laba. Sedangkan untuk organisasi 
non-profit seperti instansi pemerintah dan berbagai jenis organisasi 
kemasyarakatan, Manajemen SDM ditujukan pada pemberian pelayanan 
publik yang semakin baik atau bisa dikatakan sedang mencari model 
efektifitas dan efisiensi terbaik bagi kegiatan pemerintahan serta 
pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
 MSDM dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Aparatur bagi 
instansi pemerintah menjadi begitu penting karena beberapa 
pendekatan argumentatif yang dikemukakan oleh Siagian (2007), sebagai 
berikut:
1. Pendekatan politik. 
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki tujuan untuk 

kesejahteraan rakyatnya (fisik, mental, spiritual), sehingga 
kesejahteraan selalu terkait dengan peningkatan mutu hidup manusia 
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sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu tidak bisa 
ditolak lagi bahwa aset terpenting yang dimiliki organisasi 
pemerintahan adalah sumber daya manusia/ aparaturnya. 
Pengelolaan manusia melalui MSDM yang efektif dan efisien akan 
berakibat tercapainya tujuan akhir suatu pemerintahan. Tanpa MSDM 
yang handal, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-
sumber lainnya menjadi tidak berdaya guna dan berhasil guna.

2. Pendekatan ekonomi. 
 Fakta sejarah memperlihatkan bahwa sumber daya manusia pada 

awalnya hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi dalam 
usaha menghasilkan suatu barang ataupun jasa oleh satuan-satuan 
ekonomi. Meski di sektor privat peran manusia mulai digantikan oleh 
mesin atau robot, namun di sektor publik tidaklah demikian. Sumber 
daya manusia berperan penting dalam menciptakan teknik, metode, 
mekanisme, dan prosedur kerja yang mutlak perlu ada dalam setiap 
organisasi pemerintahan. Pengembangan sistem dan budaya kerja 
inilah yang berperan secara langsung dan tidak langsung dalam usaha 
optimalisasi penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat.

3. Pendekatan hukum
 Perkembangan kehidupan manusia yang dinamis kearah modernisasi 

meminta kesadaran warga masyarakatnya untuk menghormati hak 
dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk menjaga dan menjamin 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka perlu dibuat suatu 
aturan normatif yang tidak hanya mengatur secara spesifik hak-hak 
para warganya, namun juga cara memperoleh dan menggunakannya. 
Oleh karenanya pendekatan ini menekankan pentingnya peran 
sumber daya manusia sebagai pemelihara keseimbangan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak agar organisasi pemerintahan bisa 
menunaikan tugasnya kepada seluruh warga masyarakatnya dengan 
baik.

4. Pendekatan sosio-kultural
 Pendekatan ini menggambarkan bahwa MSDM terkait dengan 

pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Mengakui, 
menghormati, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
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dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada SDM untuk 
menunjukkan eksistensi dan kontribusinya terhadap organisasi. Harus 
dipahami bahwa sistem nilai yang berlaku dalam suatu organisasi 
biasanya merupakan bagian dari kultur yang dianut oleh masyarakat 
dimana organisasi itu berada.

5. Pendekatan administratif
 Manusia modern sering disebut sebagai manusia organisasional. 

Manusia tidak mungkin mencapai berbagai tujuannya tanpa 
menggunakan jalur organisasional, demikian juga sebaliknya setiap 
organisasi akan mencapai tujuan dan sasarannya melalui usaha 
kooperatif sekelompok orang di dalamnya. Sehingga MSDM dalam 
pendekatan ini terkait dengan interaksi manusia dan organisasi dalam 
fokus administratif, yang tercermin dalam struktur organisasi, tugas 
dan fungsi organisasi, sumber daya yang digunakan, serta strategi yang 
digunakan dalam melakukan efisiensi-efektivitas dan produktivitas 
untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

6. Pendekatan teknologikal
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dewasa ini 

memiliki dampak terhadap MSDM. Pemanfaatan Iptek yang luas 
mengancam kesempatan kerja SDM. Semakin banyak pekerjaan 
manusia yang bisa digantikan perannya dengan penggunaan Iptek di 
dalam organisasi. Oleh karenanya penguatan MSDM seharusnya 
adalah kebijaksanaan dalam menggabungkan kemajuan Iptek 
dengan penggunaan SDM. Sehingga penerapan teknologi tepat guna 
merupakan pilihan yang tepat dalam pendekatan teknologikal ini.

 
 Perubahan internal dan eksternal didalam organisasi, serta adanya 
ketidakpastian dalam menghadapi masa depan menuntut organisasi 
untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola SDM sebaik-
baiknya. Oleh karenanya diera reformasi birokrasi saat ini, tepat bila 
Lengnick-Hall & Lengnick-Hall (2003: 33-43) menyampaikan bahwa 
peran MSDM tidak lain dimaksudkan untuk merespon perubahan 
lingkungan dengan segala macam tantangan dan tuntutan yang ada di 
dalamnya. Melalui peran yang baru, MSDM memiliki misi dalam 

17



Visi & Misi

Tujuan & Sasaran 

Program & Kegiatan

 

ORGANISASI

 
S
T
R
A
T
E

 

G

 

I

 



 

Recruitment

 



 

Employ Influence

 



 

HR Flow

 



 

Work System

 



 

Deployment

 



 

Job Design

 



 

Reward & Punishment

 



 

Compensation

 



 

Empowerment

 



 

Training & Development

 



 

Performance Management

 



 

Retirement

 



 

etc.

 



 

Hasil kerja:

 

•

 

Kuantitas

 

•

 

Kualitas

 



 

Efektivitas

 



 

Efisiensi

 



 

Inovasi

 

Komitmen

 

 Pencapaian tujuan nasional
 Pemangku kepentingan (Stakeholders)
 Antisipasi perubahan lingkungan 

internal & eksternal

STRATEGI & SISTEM MSDM

 

Output & Outcome

menyajikan layanan bagi SDM (human capital steward), memberi 
fasilitasi berupa pengetahuan bagi SDM (knowledge facilitator), 
membangun interaksi kondusif bagi semua pihak (relationship builder), 
serta memiliki keahlian yang terspesialisasi dalam mengatasi setiap 
masalah organisasional secara tepat dan cepat (rapid deployment 
specialist).

Berbagai macam persoalan yang muncul dalam era yang sedang 
mengalami perubahan secara drastis ini diharapkan dapat dipecahkan 
melalui apa yang disebut oleh Irianto (2011) sebagai konvergensi peran 
MSDM. Unit fungsional MSDM tidak sekadar berputar pada penanganan 
masalah teknis, namun juga berkembang pada orientasi pemberian 
layanan dan fasilitasi bagi semua pihak dalam organisasi. 

Sumber : (dikonstruksi dari pemikiranWay & Johnson : 2005)

Gambar 2.1. MSDM Sektor Publik
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 MSDM aparatur pemerintah daerah yang kewenangannya 
merupakan fungsi dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah 
merupakan serangkaian proses pengelolaan SDM aparatur yang jelas, 
terarah dan berkesinambungan. Mulai dari perencanaan kepegawaian 
yang meliputi jumlah dan jenis kompetensi yang dibutuhkan, 
pengembangan pegawai, penilaian kinerja dan juga pemberian insentif.
 Robbins & Coulter (2004) memperkenalkan sejumlah komponen 
penting proses manajemen sumber daya manusia organisasi, yang terdiri 
atas delapan kegiatan untuk mengisi staf organisasi dan 
mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi. Tiga kegiatan pertama 
menjamin bahwa karyawan yang berkompeten dapat diidentifikasikan 
dan dipilih; dua kegiatan berikutnya mencakup memberikan kepada 
karyawan pengetahuan dan keahlian yang up to date; dan kegiatan tiga 
terakhir memastikan bahwa organisasi mempertahankan karyawan yang 
kompeten dan yang mampu terus menerus menghasilakn kinerja yang 
tinggi.

Perencanaan 
SDM

 

PEREKRUTAN
 

PENYELESAIAN
 

Identifikasi dan  Seleksi
Karyawan yang kompeten

 

 

ORIENTASI

 

PELATIHAN

 

Karyawan yang mudah beradaptasi dan kompeten dengan 
keterampilan dan

 

pengetahuan yang kompeten

 

Manajemen 
Kinerja

Kompensasi & 
Tunjangan

Pengembangan 
Karir

Karyawan yg kompeten & berkinerja 
tinggi yg mampu terus-menerus 

menghasilkan kinerja yg tinggi dalam 
jangka panjang

PENGURANGAN

Gambar 2.2. Proses Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber : (dikonstruksi dari Robbins & Coulter : 2004)
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 Melakukan review terhadap perjalanan reformasi bidang 
manajemen publik pada gilirannya akan bermuara pada tuntutan 
kualifikasi atas kompetensi SDMpadainstitusi pemerintah. Mau tidak 
mau, pengembangan SDM Aparatur saat ini dan yang akan datang harus 
diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang 
tugasnya. Persoalan utama yang dihadapi pemerintah pada semua 
tingkatan saat ini adalah masih lemahnya kemampuan Sumber Daya 
Manusia Aparatur, baik pada level manajer, terlebih lagi pada sumber 
daya manusia non manajerial.
 Pada tingkatan manager, kelemahan yang umumnya dihadapi 
adalah terutama pada kurangnya pemahaman terhadap kualifikasi yang 
seharusnya dimiliki oleh setiap level manager dalam organisasi. 
Kualifikasi yang dimaksud sebenarnya adalah adanya standar 
kompetensi yang disepakati dan dijalankan bersama. Meskipun telah ada 
standar kompetensi yang ditetapkan di negara kita melalui berbagai 
peraturan yang dibuat, namun peraturan tersebut tidak serta merta 
menjadi bahan acuan dalam menempatkan seseorang yang kompetens 
kedalam suatu jabatan. Sehingga seringkali mutu seorang pejabat pada 
level manajerial seolah-olah hanya pemberian saja, yang sifatnya 
terkadang lebih kepada kedekatan politis. 
 Tolok ukur yang dipakai untuk mengukur kadar mutu SDMAparatur 
bukanlah dari sudut kompetensi tetapi lebih kepada lama kerja dan 
jabatan, serta likeanddislike saja. Banyak aparatur yang telah 
mengantongi jam kerja yang tinggi selalu merasa lebih baik 
kompetensinya dari pegawai yang baru masuk, dan tinggal menunggu 
naik jabatan saja. Inovasi dan kreativitas tidak akan pernah mendapatkan 
tempat, dan tidak ada nilai kompetisi yang akan mendorong performa 
kinerja optimal yang berkelanjutan.
 Syafri (2010), membagi kelemahan pengelolaan SDM Aparatur yang 
berakibat rendahnya kinerja aparatur, karena terkendala oleh faktor-
faktor sebagai berikut: (1) Arogansi kekuasaan, praktik ini kuat tercium 
mulai dari rekruitmen, mutasi, rotasi, serta promosi pegawai yang 
menyimpang dari aturan dengan mengangkat kolega-kolega pada 
jabatan-jabatan tertentu. 
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 Sehingga pada akhirnya para aparatur tidak bisa netral dan masuk 
karena yang sifatnya politis-pragmatis saja. Jika tidak demikian, maka 
upaya pembunuhan karakter oleh oknum pimpinan bisa dilakukan 
melalui mutasi ke tempat lain, atau tidak diberikan jabatan sesuai dengan 
kompetensinya alias di non job-kan. (2) Adanya intervensi berlebihan dari 
institusi diatasnya (supra institusi), maupun infrastruktur politik terutama 
dari partai yang sedang berkuasa. Asumsi yang dibangun adalah 
kedekatan dengan penguasa jauh lebih menguntungkan dibanding 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi. Melalui “sistem 
kedekatan” ini, peluang untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan 
lebih terbuka, prestise dan keuntungan finansial juga makin nampak 
didepan mata. (3) Masih lemahnya tim kerja (team work), karena 
ketidakmampuan manajerial dan inefisiensi. 
 Administrasi merupakan proses kerjasama kelompok orang yang 
terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal administrasi 
negara berarti proses kerjasama dari segenap aparatur negara untuk 
mencapai tujuan negara. Maknanya adalah perlu adanya kerjasama tim 
(team work), karena pencapaian tujuan negara hanya mungkin 
dilakukan jika terjalin kerjasama antar aparatur negara terkait. Pada level 
institusi, lembaga, dinas, biro, bidang, dan lain-lain dalam banyak kasus 
kerjasama tim tidak dapat tumbuh dengan baik akibat ketidakmampuan 
pimpinan dalam menggerakkan, mengelola, mengarahkan staf dalam 
upaya pencapaian tujuan organisasi. 
 Pimpinan kadang-kadang sibuk dengan kepentingannya sendiri, 
fokus perhatiannya tidak pada pencapaian tujuan dan pengembangan 
organisasi tetapi lebih pada upaya agar jabatannya tetap survive dan 
langgeng, kurang memiliki komitmen untuk mengembangkan kinerja 
staf dan organisasi secara keseluruhan. Padahal kita ketahui bersama 
hasil penelitian pada banyak negara hanya sekitar 20 persen dari jumlah 
pegawai suatu organisasi yang loyal, berdedikasi dan mampu menangani 
pekerjaannya secara baik, 60 persen abu-abu dalam arti dapat loyal, 
berdedikasi dan bekerja dengan baik asal pimpinan mampu 
menggerakkan dan mengarahkan mereka, sedang 20 persen sisanya 
selalu memposisikan diri sebagai musuh pimpinan, yang lebih senang 
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melihat kejatuhan pimpinan dan kegagalan pencapaian tujuan 
organisasi.
 Sedangkan inefisiensi terjadi karena tiga hal berikut ini:
1. Pengambilan keputusan
 Kekeliruan pimpinan puncak dalam merumuskan kebijakan maupun 

dalam menunjuk pejabat pelaksana untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang telah dirumuskan. Kekeliruan ini dapat terjadi karena 
kurangnya informasi tentang data yang benar, atau distorsi informasi 
diterima pimpinan puncak, sehingga terjadi kekeliruan dalam 
pengambilan keputusan, dan hal disebut terakhir berdampak pada 
inefisiensi organisasi.

2. Kemampuan kerja (kapasitas) pegawai bersangkutan
 Kemampuan kerja terkait erat dengan kompetensi yang dimiliki 

aparatur negara yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi 
sosial,dan kompetensi intelektual Semakin tinggi kemampuan kerja 
pegawaiakan semakin efisien dalam bekerja, terutama dilihat dari 
aspekmetode kerja dan penyelesaian masalah.

3. Semangat dan budaya kerja
 Semangat kerja berhubungan dengan fighting spirite, daya 

juang,ambisi, dan cita-cita. Sedang budaya kerja terkait dengan 
persepsi,prinsip, nilai, dan lain-lain yang terbentuk atas dasar 
pengalaman danlingkungan. Semangat kerja yang tinggi dengan 
didukung oleh budayakerja yang selalu berorientasi pencapaian kerja 
(achievement oriented)akan mengurangi inefisensi.

 Oleh karenanya diperlukan spirit kemajuan untuk merubah cara 
pandang terhadap penetapan standar kompetensi. Saat ini organisasi 
dihadapkan pada pilihan melakukan perubahan yang direncanakan atau 
dipaksa untuk berubah. Untuk mengendalikan masa depan, organisasi 
harus dapat mengelola perubahan dengan baik.Peter Drucker (2007) 
mengingatkan bahwa ancaman utama yang dihadapi oleh organisasi di 
masa depan bukanlah turbulensi (pergolakan/kekacauan), akan tetapi 
yang paling berbahaya adalah jika organisasi dikelola dengan 
menggunakan logika masa lalu. Oleh karenanya, disinilah perlunya 
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perubahan, termasuk keinginan untuk berubah dengan membuat 
standar kompetensi yang kompetitif dan up to date.
 Peningkatan daya saing SDM Aparatur dapat dilakukan melalui 
pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala 
kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya 
yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar 
kompetensi, agar kita semua tidak terjebak pada pengelolaan Sumber 
Daya Manusia Aparatur dengan menggunakan logika masa lalu.
 Otonomi daerah juga turut memicu percepatan reformasi birokrasi 
(khususnya pengelolaan SDM Aparatur) di daerah. Otonomi daerah 
memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur pengelolaan SDM 
Aparaturnya melalui instrumen kewenangan yang diberikan, sehingga 
daerah bisa berkreasi, berinovasi, dan memunculkan daya saing daerah 
(competitive advantage) dalam hal Pengelolaan SDM Aparatur. 
Kesimpulannya adalah pembenahan atas pengelolaan SDM Aparatur 
akan berdampak terhadap jalannya birokrasi yang efektif dan efisien 
sehingga cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik jelas 
bukan sekedar angan-angan belaka.

2.2.2.  Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi
 Manajemen SDM berbasis kompetensi (MSDM-BK) didefinisikan 
sebagai, ”suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian aktivitas pegawai mulai dari rekruitmen sampai dengan 
pensiun di mana proses pengambilan keputusan-keputusannya 
didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan 
kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi (Siswanto, 2000). 
Sedangkan menurut Palan (2008) manajemen kompetensi diartikan 
sebagai, ”mengidentifikasikan, menilai, dan melaporkan level 
kompetensi pegawai untuk memastikan bahwa organisasi memiliki 
sumberdaya manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya.”  
 Berbeda dengan manajemen SDM konvensional, aktivitas dan 
keputusan dalam Manajemen SDM-Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) 
lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak 
diskriminatif. Dalam MSDM-BK keputusan yang diambil dan aktivitas yang 

23



dilaksanakan selalu mengacu pada kebutuhan kompetensi jabatan dan 
kompetensi individu yang terukur dan dapat teramati validitasnya 
berdasarkan perilaku seseorang yang bekerja dalam organisasi.
 Dengan mengacu kepada kebutuhan kompetensi jabatan dan 
kompetensi individu dapat dibangun suatu sistem informasi manajemen 
sumber daya manusia berbasis kompetensi yang terintegrasi, atau sering 
dikenal dengan “Integrated competencies based human resource 
management information system”. Sistem ini merupakan database yang 
dibagikan berdasarkan fungsi sumber daya manusia, yang menghasilkan 
berbagai laporan yang diperlukan pelayanan sumber daya manusia 
secara terpadu. Informasi yang dihasilkan selalu mengacu pada data 
kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu.
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Rekrutmen
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Gambar 2. 3. Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Secara Terpadu
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2.2.3. Hubungan Kompetensi dan Kinerja
 Menurut Mahmudi (2005 :21) bahwa kinerja organisasi merupakan 
cermin dari kinerja individu yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan, motivasi dan peran.
 Kompetensi itu sendiri menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam 
Eko Nurmianto, (2006: 41), disebutkan bahwa kompetensi merupakan 
bagian dalam dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat 
memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua 
situasi dan  job tasks. Peningkatan kompetensi pegawaisangat diperlukan 
dalam mendukung kemampuan kerja sekaligus.

2.3. KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 Pengertian kompetensi secara jelas diungkapkan Leathley (2013) 
bahwa “a qualification, by itself, is not evidence of competence” the 
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) Code of Conduct also 
leaves training out of its definition, suggesting competence is: “a 
combination of knowledge, skills, experience and recognition of the limits 
of your capabilities”
 Robbins (2004) mengungkapkan bahwa kompetensi seseorang 
erat berkaitan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, 
kompetensi seseorang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Kompetensi pribadi 
meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Sedang 
kompetensi sosial meliputi empati dan keterampilan sosial. Pada intinya 
Robins menyatakan bahwa kapasitas individu dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan 
fisik (intelectual and physical abilities). 
 Guglieliemino (1979) mengemukakan bahwa kompetensi bisa 
dikategorikan berdasarkan karakteristik perilaku. Berdasarkan analisis 
terhadap temuan penelitian sebelumnya pada top-level management 
skills, terdapat tiga dimensi kompetensi manajerial yaitu: (a) kapasitas 
konseptual, termasuk pengambilan keputusan, kreativitas, dan 
pemecahan masalah; (b) kapasitas untuk berinteraksi dengan orang-
orang dengan memanfaatkan keterampilan seperti komunikasi, 
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kepemimpinan, negosiasi, analisis, self-growth; dan (c) keahlian teknis 
seperti manajemen waktu dan penciptaan rencana bisnis. 
Pengelompokan ini didukung oleh Derouen dan Kleiner (1994). Byham 
dan Moyer (1996) juga memiliki pengkelompokan yang sama yaitu ke 
dalam motif, perilaku, dan knowledge/skills competencies (dalam Su-
Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, and Hung-Chun Lee, 2012:30).
 Kata “kompetensi” memiliki banyak pengertian yang masing-
masing menyoroti aspek dan penekanan yang berbeda. Pengertian 
kompetensi yang diajukan oleh masing-masing pengamat didasarkan 
pada hasil penelitian dan atau pengamatan. Namun pada dasarnya 
terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen kompetensi yang 
terdiri dari pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan perilaku 
(personal attributs).
 Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individual untuk 
menunjukkan hasil kerjanya sesuai dengan standar yang diperlukan. 
Fokus utama kompetensi adalah kapasitas atau perilaku yang dibawa 
oleh seorang pegawai/staf ke dalam jabatannya untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan efektif. Dalam hubungan ini perlu ada 
penetapan standar kompetensi yang dimaksudkan agar sumber daya 
aparatur (SDA) memiliki acuan yang jelas dalam lima tipe karakteristik 
kompetensi, yaitu : motif (motive), sifat (traits), konsep priabdi (self-
concept), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) (Spencer 
and Spencer, 2008).
  Aparatur yang bersangkutan harus selalu mengacu kepada standar 
yang telah ditetapkan ini. Hal ini penting agar modal pengetahuan, 
keahlian dan perilaku yang dimiliki oleh sumber daya manusia aparatur 
serta pemgembangannya dapat memiliki konstribusi yang signifikan 
untuk mencapai aims, objective, indicator, dan targets organisasi. 
 Menurut Rotwell, kompetensi adalah sebuah wilayah dari 
pengetahuan atau kemampuan yang kritis untuk produksi ke 
pengeluaran (an area of knowledge or skill that is critical for production to 
outputs). Kompetensi menurut Rotwell dapat dibedakan menjadi empat 
yakni:
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1. Kompetensi teknis (technical competence), yaitu kompetensi 
mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi.

2. Kompetensi manajerial (managerial competence), adalah 
kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan 
manajerial yang dibutuhkan dalam manangani tugas-tugas organisasi.

3. Kompetensi sosial (social competence), yaitu kemampuan melakukan 
komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas 
pokoknya.

4. Kompetensi intelektual/stratejik (intelectual/strategic competence), 
yaitu kemampuan untuk berpikir secara stratejik dengan visi jauh ke 
depan.

Kompetensi dapat berupa kelakuan (personal) yang sering yang 
sering dikenal sebagai kompetensi pribadi, kompetensi dasar kerja atau 
kompetensi kerja, kompetensi permulaan dan kompetensi pelaksanaan.
1. Kompetensi pribadi, adalah tingkah laku yang mendasari karakteristik 

individu yang dibawa ke dalam pekerjaan mereka. Mereka biasanya 
memiliki “keterampilan yang ringan”. Kompetensi pribadi ini terdiri 
dari beberapa karakteristik sebagai keterampilan pribadi, 
kepemimpinan, keterampilan analitikal dan orientasi prestasi. Jenis 
kompetensi ini digunakan dalam proses pelaksanaan manajemen, 
seleksi dan pengembangan.

2. Kompetensi kerja, mengarahkan pada pengharapan pelaksanaan 
pekerjaan dan standar produksi yang dikhususkan kepada pekerja 
untuk diharapkan dapat dicapai. Semua itu diperoleh dari tingkah laku 
eksplisit atau pernyataan yang berdasarkan pada hasil. Perhitungan 
adalah pada pengaruh dibanding dengan usaha dengan pengaruh 
dibanding masukan. Jenis kompetensi ini digunakan pada sistem NVQ 
(National Vocational Qualification; kualifikasi kejuruan nasional) yang 
semuanya mengarah pada “standar referensi patokan pelaksanaan 
kerja” dan dikembangkan oleh “analisis fungsional” peran perorangan 
yang diharapkan dan standar yang ingin di capai. kedua kompetensi 
tersebut (kompetensi pribadi dan kompetensi kerja) memiliki sesuatu 
yang umum yang berkaitan dengan kegiatan nyata. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa kedua kompetensi tersebut memusatkan 
perhatian pada tingkah laku dan bukan pada tingkat pengetahuan dan 
keterampilan.

3. Kompetensi generik (umum), kompetensi dapat menjadi generik 
secara merata, jika diterapkan pada semua orang pada bidang tertentu 
seperti manajemen lepas pada organisasi tempat mereka bekerja. 
Semuanya dapat diorganisasikan secara umum dan diterapkan 
kepada semua staf (kompetensi inti), atau berfokus pada pekerjaan 
khusus atau kategori pekerja seperti manajer, dokter gigi, staf 
profesional atau staf administrasi.

4. Kompetensi permulaan dan pelaksanaan, perbedaan kompetensi 
permulaan dan pelaksanaan dikemukakan oleh Boyatzis. Kompetensi 
permulaan adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tugas dengan tidak membedakan antara pekerjaan 
level tinggi dan rendah. Kompetensi pelaksanaan yang membuat 
perbedaannya.

 Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang 
memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, 
atau situasi tertentu. Model Gunung Es menunjukkan tingkat-tingkat 
kompetensi yang berlainan. Kompetensi-kompetensi manajerial mirip 
puncak gunung es, yang puncaknya adalah keterampilan dan 
pengetahuan. Unsur-unsur yang mendasari kompetensi-kompetensi 
tidak mudah terlihat, tetapi mengarahkan dan mengendalikan perilaku 
permukaan. Peran sosial dan citra diri ada di tingkat sadar. Watak-watak 
dan motif-motif ada di bawah permukaan, yang lebih dekat dengan inti 
kepribadian seseorang. Keterampilan dan pengetahuan biasanya lebih 
mudah dikembangkan, sementara tingkat-tingkat di bawah permukaan 
lebih sulit dikembangkan.
 Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan 
dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 
pekerjaan tersebut. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang 
di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-
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masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan 
menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga 
mencapai standar kualitas professional dalam bekerja, dan mencakup 
semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan 
pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. 
 Kompetensi merupakan karakterisitik individu yang mendasari 
kinerja atau perilaku di tempat kerja. Kinerja dipengaruhi oleh : (a) 
pengetahuan, kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, 
kepentingan/minat, dasar-dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya 
kepemimpinan. 

2.3.1. Faktor-Faktor Determinasi Kompetensi
 Perilaku, keterampilan dan pengetahuan menjadi bagian dari 
kompetensi seseorang. R. Palan, (2010: 5) menyebutkanterdapat dua 
istilah yang muncul dari dua aliran pemikiran yang berbeda tentang 
konsep kesesuaian dalam pekerjaan, istilah tersebut adalah :
1. Competency ( Kompetensi), yaitu deskripsi mengenai perilaku,
2. Competence ( Kecakapan), yaitu merupakan deskripsi tugas atau hasil 

pekerjaan.
 Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang 

yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria referensi efektivitas 
dan/ atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu.

Dengan mengacu pada konsep kompetensi sebagai gagasan yang 
mencerminkan kepentingan dunia kerja yang lebih baik, dan aspek 
manajemen sumber daya manusia yang menekankan pengaruh nilai-
nilai, sikap, dan kualitas pribadi dalam struktur kompetensi, latar 
belakang nilai dan karakteristik pribadi karakteristik bersamaan dengan 
pengetahuan yang tersedia, keterampilan dan kemampuan yang 
digunakan dalam kegiatan ini setelah mencapai kualifikasi formal, 
memberikan kemungkinan seseorang untuk menjadi kompetitif. Hal ini 
dapat dinyatakan bahwa kondisi pencapaian kualifikasi pengetahuan 
dan keterampilan: juga melalui evaluasi kapasitas pribadi, yang 
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mempengaruhi pembentukan kemampuan dan nilai-nilai kemanusiaan, 
dan kualitas pribadi, esensi kompetensi dan tingkat holistik dibuat, yang 
disajikan dalam gambar berikut (Juceviciene, D. Lepaite, 2000):

Gambar 2.4. A structure of a holistic competence concept

Sumber : (Juceviciene, D. Lepaite, 2000).

 Mengacu pada model umum pada gambar di atas, jelas bahwa 
“competence, but not qualification or just the accumulation of skills 
enables to act in the different contexts and constantly changing situations. 
However, the discussion about the qualification transformation into the 
competence is quite contradictory” (Juceviciene, D. Lepaite, 2000).
 Definisi dan struktur kompetensi yang diberikan oleh Spencer & 
Spencer (1993) dalam Juceviciene, D. Lepaite(2000) memberikan 
definisi kompetensi secara sederhana yaitu:
1. Karakteristik dasar seseorang (kompetensi merupakan bagian yang 

cukup mendalam dan abadi dalam kepribadian seseorang dan dapat 
digunakan untuk memprediksi perilaku dalam berbagai situasi dan 
tugas kerja)
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2. Secara kausal sangat berkaitan (bahwa kompetensi menyebabkan 
atau memprediksi perilaku dan kinerja)

3. Untuk criterion-referenced effective dan/ atau kinerja yang unggul 
dalam pekerjaan atau situasi (bahwa kompetensi sebenarnya 
memprediksi siapa yang melakukan sesuatu dengan baik atau buruk, 
yang diukur pada kriteria tertentu atau standar).

 Dengan kata lain, kompetensi dipahami sebagai karakteristik 
manusia yang menunjukkan cara berperilaku atau berpikir, berlaku 
umum pada berbagai situasi, dan bertahan untuk jangka waktu yang 
cukup lama (Guion, 1991: 335).
 Karakteristik yang mendasari kompetensi dijelaskan oleh Spencer 
& Spencer (1993) sebagai lima jenis karakteristik kompetensi dalam 
Iceberg model sesuai dengan ide hubungan antara kualifikasi dan 
kompetensi, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.5. The Iceberg model of the competence
(by Spencer and Spencer, 1993:11, moderated. Juceviciene, D. Lepaite, 2000)
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 Bagian yang terlihat (visible) dari model Iceberg tersebut adalah 
pengetahuan dan keterampilan yang dapat disebut sebagai 
'kualifikasi'yang merupakan unsur penting, tetapi bukan merupakan 
bagian terdalam dari struktur kompetensi. Spencer & Spencer (1993), 
yang memiliki pengetahuan untuk memahami sebuah Informasi 
seseorang dalam bidang tertentu dan menggambarkanskill sebagai 
kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu, sangat 
berhati-hati saat memberikan komentar pada 'pengetahuan' sebagai 
elemen terlihat dari kompetensi. 
 Pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi permukaan 
(surface competence) relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Namun, 
tiga unsur terakhir yang mendasari karakteristik, yaitu motif, sifat, dan 
konsep diri yang lebih tersembunyi, merupakan pusat dari kepribadian 
(Spencer & Spencer, 1993: 11).
 Tingkat kompetensi dapat dikelompokkan dalam tingkatan :

1. Behavioral tools; knowledge dan skill

2. Image attribute; social role dan self image

3. Personal characteristic; traits dan motive
 
 Davis dan Newstrom(1996:227-228) menyatakan bahwa 
kompetensi adalah ciri manusiawi yangmerupakan hasil perkalian antara 
pengetahuan dan keterampilan. Kenezevich (1984:17) menyatakan 
bahwa kompetensi adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Menurut Spencer &Spencer (1993), kompetensi itu 
merupakan “an underlying characteristicof an individual that is casually 
related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a 
job or situation”. Selanjutnya mereka juga mengutarakanbeberapa 
karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi, yaitu: (1) Motives,(2) 
Traits, (3) Self-Concept, (4) Knowledge, dan (5) Skills (Spencer & 
Spencer,1993:11; dan Ruky, 2003).
 Menurut Robotham (2003), kompetensi dapat dibedakan menjadi 
empat macam, yakni: (1) Technical competence, (2) Managerial 
competence, (3) Interpersonal competence atau Social/Communication 
competence, dan (4) Intellectual competence.
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Terkait dengan tuntutan global, Tjakraatmadja & Lantu (2006:32-
34) menyebutkan bahwa para aparatur harus memiliki minimal 10 
(sepuluh) kompetensi untuk dapat bersaing di kancah global yaitu: 
1. Kompetensi lingkungan, yaitu kemampuan memahami lingkungan 

internasional atau minimal memahami kondisi lingkungan negara 
lain; 

2. Kompetensi analitik, yaitu kemampuan untuk menganilisis peluang 
pasar, persyaratan, prosedur, dan mekanisme kerja di suatu negara; 

3. Kompetensi stratejik, yaitu kemampuan menyusun dan 
mengembangkan strategi didasarkan analisis ke depan dan ke 
belakang (backward and forward linkages); 

4. Kompetensi fungsional, yaitu kemampuan untuk merancang 
program dalam mengantisipasi setiap peluang dan perubahan yang 
mungkin terjadi; 

5. Kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola setiap 
kegiatan sehingga dapat mengantisipasi dengan cepat, tepat, dan 
meminimasi resiko; 

6. Kompetensi profesi, yaitu kemampuan menguasai keterampilan 
secara profesional atau keahlian pada suatu bidang tertentu sehingga 
dapat dimanfaatkan ketika mencapai purna kerja; 

7. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan 
suasana dan kondisi kerja sehingga mampu menyatu dan 
mengaktualisasikan diri dengan lingkungan sosial masyarakat 
maupun di tempat kerja; 

8. Kompetensi intelektual, yaitu kemampuan untuk mengembangkan 
intelektualitas dan daya nalar agar mampu beradaptasi dengan 
tuntutan perkembangan ilmu dan kemajuan masyarakat; 

9. Kompetensi individu, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan 
menggunakan keunggulan yang dimiliki, baik keunggulan yang 
terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bakat-bakat 
lainnya; dan 

10. Kompetensi perilaku, yaitu kemampuan untuk bersikap terbuka dan 
objektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai 
pejabat maupun sebagai pegawai biasa.
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 Wyatt (dalam Fuad & Ahmad, 2009: 19-21) mendefinisikan 
kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan kerja yang didukung 
oleh pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap 
(attitude). Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat diamati dan 
diterapkan secara kritis untuk mencapai tujuan organisasi yang 
merupakan kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. 
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Chatab (2007:93-94,102) yang 
menyebutkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai faktor 
utama yang menggerakkan perilaku individu untuk mencapai kinerja 
tertentu.
 Rothwell (dalam Ennis, 2008) menggambarkan adanya kompetensi 
inti yang dibutuhkan oleh pegawai/ aparatur dalam suatu organisasi. 
Kompetensi ini mencakup pengetahuan (knowledge), keahlian/ 
ketrampilan (skills), dan perilaku (attitude) atau dikenal juga dengan soft 
skills atau behaviors. Penetapan standar kompetensi juga merupakan 
langkah mempertegas dan memperjelas kualifiaksidalam melaksanakan 
tugas-tugas atau tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi. 
Kompetensi memilikimulti fungsi yang berguna sebagai acuan dalam 
rangka : seleksi (selection/recruitment), kompensasi (compensation), 
observasi/pelatihan (observation/coaching), penilaian kinerja 
(performance appraisal),penilaian kebutuhan pendidikan dan organisasi 
( o r g a n i z a t i o n a l  a l i g n m e n t ) ,  p e r e n c a n a a n  k a r i e r  
(careerplanning),perencanaan suksesi (succession planning), dan 
promosi/penempatan (promotion/placement). Sebagaimana terlihat 
dalam gambar berikut :
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Gambar 2.6. Model Kompetensi

Sumber: (dikonstruksi dari Ennis, 2008)

2.3.2. Tipologi Kompetensi
 Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan atau pengembangan 
pegawai menyangkut dua hal pokok yang melingkupinya, yaitu; 
pengembangan untuk meningkatan kualitas pegawainya, dan 
pengembangan untuk meningkatan karier pegawainya. Pengembangan 
kualitas maupun pengembangan karier PNS dalam instansi pemerintah 
sangat diperlukan sebagai dasar pedoman bagi perencanaan 
manajemen PNS. Pedoman atau acuan harus didasarkan pada tahap 
awal yang lebih baik yaitu menciptakan strategi pengembangan PNS 
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secara obyektif dan sistematis. Dengan strategi pengembangan tersebut 
diharapkan tersusun pola pengembangan PNS yang lebih jelas dan 
terarah dan dapat menciptakan sumber daya PNS yang profesional dan 
berkualitas (Rakhmawanto, 2008).
 Jika suatu organisasi memilih mengedepankan kompetensi, maka 
bagaimana cara mendefinisikan dan mengukur kompetensi?. Menurut 
Dessler (2008:365) “defining and measuring past performance is 
relatively straightforward: define the job, set standards, and use one or 
more appraisal tools to record performance. But promotions require 
something more: you also need a valid procedure for predicting a 
candidate's future performance. Most employers use prior performance 
as a guide, and assume that (based on his or her prior performance) the 
person will do well on the job. This is the simplest procedure. Others use 
tests or assessment centers to evaluate promotable employees and to 
identify those with executive potential”
 Konsep kompetensi sangat sesuai dengan dunia kerja dan 
digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemberdayaan 
manusia. Oleh karena itu,  pengembangan kompetensi pegawai menjadi 
tujuan utama dalam program pendidikan, dengan demikian memberikan 
konsep kompetensi dengan pendekatan multidisiplin perlu dilakukan. 
Dalam konteks ini, tiga pendekatan (Eraut, 1990) dalam Juceviciene, D. 
Lepaite(2000) berikut ini menjadi prasyarat pembenaran atas 
competence levels: 
 Pertama, penguasaan pendekatan pembelajaran, yang 
menentukan peran teori dan cara yang menekankan pentingnya perilaku 
manusia dan menekankan kompetensi sebagai tujuan program 
pendidikan. Kemampuan Khusus untuk beberapa tindakan profesional 
mendominasi dalam merumuskan konkrit skill, yang diperlukan dalam 
pekerjaan, dan tingkat penguasaan dicapai ketika kinerja diamati dan 
dinilai.
 Kedua, pendekatan generik terhadap kompetensi yang didasarkan 
pada psikometri, pencarian atas definisi kualitas, sangat terkait dengan 
kinerja yang sangat baik; Namun demikian, belakangan ini kejelasan atas 
proses seleksi karyawan lebih penting daripada pembelajaran. Di sisi lain, 
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pendekatan ini memiliki pengaruh terbesar dalam merancang program 
manajemen SDM. Pendekatan ini dalam arti proses pendidikan tidak 
terlalu signifikan berpengaruh. Dengan bantuan dari hasil pengukuran 
dan evaluasi ketidakcukupan kompetensi, perancang program 
pendidikan dapat mengembangkan program yang bertujuan untuk 
mengisi kekosongan kompetensi.
 Ketiga, pendekatan konstruktif kognitif terhadap kompetensi lebih 
menekankan pada pembelajaran akademis. Masalah hubungan antara 
pemahaman yang mendalam dan aktivitas jangka panjang disorot. Juga, 
pendekatan ini menekankan pada perbedaan antara kemampuan 
seseorang untuk bertindak dan cara di mana pegawai bertindak dalam 
konteks beberapa situasi tertentu.

Dengan demikian, tradisi pendekatan untuk kompetensi, 
khususnya, yang kedua, memastikan bahwa kompetensi hanya bisa 
didefinisikan dalam situasi tertentu. Sementara dalam arti pendidikan, 
kompetensi menjadi tujuan untuk program yang menjamin 
pengembangan kompetensi dalam jangka panjang pegawai. Dengan 
mempertimbangkan pendekatan ini, dengan membenarkan konsep 
kompetensi,baik kompetensi dan kompetensi holistik, maka dengan 
mengacu pada tingkat aktivitas, tingkat dan karakteristik kompetensi 
menurut Bowden(1997) dalam Juceviciene, D. Lepaite (2000) secara 
struktural disajikan dalam tabel 1.

Tabel 2.1. Competence levels in the context of the activity levels related 
to the educational methodologies

Competence levels  Characteristics  Activity level  
Educational 

methodologies

Behavioral level of 
competence

 
  

Primary skills 
required in a work 
place

 
  

Operational 
work 
performance

 

Mastery learning 
/competencies 
development

  
Additive level of 
competence

 

Primary skills plus 
understanding 
and knowledge

Improvement of 
work

 

Mastery learning 
/competencies 
development
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Integrative level of 
competence

 
  

Integration of 
understanding, 
knowledge, and 
skills

 
  

Change of 
internal and 
external work 
conditions

 

Balance of mastery 
learning and cognitive 
constructivism.

  

Holistic competence

 

Transfer and 
integration of 
cognitive 
structures

Development of 
new work. 
Qualification 
transfer into a 
new situation of 
action

Cognitive 
constructivism/holistic 
approach to a concept of 
competence

Competence levels  Characteristics  Activity level  
Educational 

methodologies

Sumber : Bowden(1997) dalam Juceviciene, D. Lepaite (2000)

 Pengetahuan pada tingkat ketiga kompetensi mempengaruhi 
kinerja serta pada tingkat kedua dapat menciptakan nilai tambah, tetapi 
Bowden (1997) menyajikan dua tingkat ini secara terpisah, bahwa 
pemisahan tersebut dapat menjadi perdebatan. Namun pemisahan ini 
menguntungkan untuk tingkat ketiga dan keempat yang menjadi tujuan 
untuk program pendidikan tingkat tinggi. Tingkat pertama dan tingkat 
kedua dapat dicapai dalam pelatihan kejuruan (dengan belajar untuk 
bekerja sesuai dengan instruksi). Di sini keterampilan ditekankan dan 
setelah penilaian mereka dikukuhkan sebagai 'achieved qualification'. 
Dengan demikian, yang pertama dan tingkat kedua akan lebih mengacu 
pada kompetensi yang terpisah. Kompleksitas tingkat keempat 
didefinisikan oleh: pertama, sikap manusia terhadap diri sebagai seorang 
profesional; kedua, kemampuan untuk melakukan peran sebagai 
seorang profesional dan, ketiga, integrasi identitas profesional dan 
kesesuaian pegawai untuk situasi tersebut, maka, karena aspek holistik, 
kompetensi lebih cencerung diartikan sebagai satu set keterampilan. 
Selain itu, sulit untuk menentukan integrasi ini dalam program 
pendidikan, sedangkan dua tingkat pertama tidak memberikan masalah 
tersebut karena orientasi konkrit pekerjaannya. Akhirnya, dapat 
dikatakan bahwa interaksi umum antara kompetensi dan konteks 
kegiatan, memungkinkan untuk merancang program pendidikan, yang 
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bertujuan pada pengembangan kompetensi atau kompetensi holistik. 
Setiap kegiatan profesional menekankan tingkat tertentu dalam 
kompetensi yang sesuai dengan konten pekerjaan (Juceviciene, D. 
Lepaite, 2000).
 Model kompetensi menjelaskan perilaku-perilaku yang terpenting 
yang diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau fungsi yang 
spesifik, yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai kompetensi. Model 
kompetensi dibedakan menurut kepentingannya, menjadi model 
kompetensi untuk leadership, coordinator, experts dan support. (a) Model 
kompetensi untuk leadership dan coordinator meliputi komitmen pada 
pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, 
berpikir konseptual, pengambilan keputusan, mengembangkan orang 
lain, standar profesionalisme tinggi, dampak dan pengaruh, inovasi, 
kepemimpinan, kepedulian organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi 
pada pelayanan, strategi bisnis, kerjasama tim, dan keberagaman. (b) 
Model kompetensi untuk experts dan support meliputi komitmen pada 
pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, 
peduli atas ketepatan dan hal-hal detil, berpikir kreatif dan inovatif, 
f leksibilitas, standar profesionalisme tinggi, perencanaan, 
pengorganisasian dan koordinasi, pemecahan masalah, orientasi pada 
kinerja, orientasi pada pelayanan, kerjasama tim, dan keberagaman. 
Michael Zwell (2000:218), membedakan kompetensi menurut posisi dan 
menurut tingkat dan fungsi kerja. Kompetensi menurut posisi, dapat 
berupa kepemimpinan kependidikan, manajemen sekolah, kepedulian 
dan pelibatan masyarakat, kepemimpinan visioner dan manajemen 
perubahan, penentuan prioritas, perencanaan dan pengorganisasian, 
komunikasi, mempengaruhi dan memotivasi, sensitivitas antar pribadi 
dan orientasi pada hasil. 

2.3.3. Tingkatan kompetensi
 Silalahi (2011:52) menyebutkan bahwa seorang manajer pada level 
dan dalam tiap tipe organisasi apapun menjalankan berbagai fungsi 
manajemen. Untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut tiap 
manajer membutuhkan keterampilan manajerial (managerial skill). 

39



Robert L. Katz (Silalahi:53) mengidentifikasi bahwa ada tiga tipe dasar 
keterampilan manajerial, yaitu: keterampilan teknik (Technical skill), 
keterampilan manusia (human skill) atau keterampilan interpersonal 
(interpersonal skill) dan keterampilan konseptual (conceptual skill). 
Selanjutnya tiga keterampilan manajerial tersebut dapat dirinci menjadi 
lima keterampilan (lihat gambar 1), yaitu keterampilan teknik, 
keterampilan administrative (administrative skill), keterampilan 
hubungan manusia, keterampilan konspetual dan keterampilan 
diagnostic (diagnostic skill). Semua keterampilan tersebut dapat 
diperoleh dan diringkatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal dan 
pengalaman praktik termasuk interaksi hubungan dengan manajer yang 
lebih tinggi. Adapun pengertian kelima kompetensi tersebut adalah 
sebagai berikut:
1. Keterampilan teknis; merupakan kemampuan atau kompetensi 

spesifik untuk menggunakan teknik-teknis, alat-alat, prosedur-
prosedur, metode-metode dan pengetahuan tentang lapangan yang 
dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya. 
Sebagai contoh: programmer, akuntansi, statistik, keuangan dan 
hukum. Keterampilan ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan dalam 
kerja (on the job training) atau kursus-kursus. Orang yang memiliki 
keterampilan teknik ini diakui sebagai ahli (expert) pada apa yang 
mereka kerjakan.

2. Keterampilan administratif: merupakan kemampuan untuk 
mengurus, mengatur dan mencatat informasi tentang pelaksanaan 
dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang 
dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

3. Keterampilan manusia (interpersonal); kemampuan untuk 
memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam 
kelompok. Keterampilan hubungan manusia adalah jauh lebih 
penting daripada keterampilan teknis jika anda ingin menjadi seorang 
manajer senior dankarena anda dalam mencapai tujuan bekerja 
dengan dan melalui orang-orang. Kemmapuan ini berhubungan 
dengan kemampuan menseleksi personalia, menciptakan dan 
membina hubungan baik, memahami orang lain, memberi motivasi 
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dan bimbingan dan mempengaruhi para pekerja, baik secara 
individual atau kelompok.

4. Keterampilan konseptual; adalah kemampuan mengkoordinasikan 
dan mengintegrasi semua kepentingan-kepentingan dan aktivitas-
aktivitas organisasi atau kemampuan mental mendapatkan, 
menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai 
sumber. Ini kmencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu 
keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian 
secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian 
tergantung pada yang lain, dan pengantisipasian bagaimana satu 
perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan.

5. Keterampilan diagnostik: berhubungan dengan kemampuan untuk 
menentukan, melalui analisis dan pengujian hakikat dan circumtances 
dari satu kondisi-kondisi khusus. Dengan kata lain, keterampilan 
diagnostik tidak hanya kemampuan mengkhususkan akurasi dari 
what, tapi juga kemampuan mengembangkan spekulasi-spekulasi 
tertentu dalam satu situasi. Singkatnya, keterampilan diagnostik dapat 
dimaknakan sebagai kemampuan secara tepat mendapatkan sebab 
yang benar dari satu situasi tertentu melalui satu data yang 
simpangsiur, observasi dan data-data.

 Beberapa indikator/variabel/aspek/butir Kompetensi (teknis, 
manajerial, sosiokultural) menurut beberapa pakar Manajemen SDM 
sebagai berikut :
 5 (lima)jenis karakteristik kompetensi menurut  R. Palan (2007 : 9) 
yaitu :
1. Pengetahuan
 Merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran, seperti pengetahuan 

seseorang ahli bedah tentang anatomi manusia.
2. Keterampilan
 Keahlian yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk 

melakukam suatu kegiatan seperti keahlian ahli bedah untuk 
melakukan tindakan operasi.
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3. Konsep diri dan nilai-nilai
 Merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, contohnya 

adalah kepercayaan diri, kepercayaa seseorang bahwa dia berhasil 
dalam suatu situasi, seperti kepercayaan diri ahli bedah dalam operasi 
yang sulit.

4. Karakteristik pribadi
 Merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap 

situasi informasi,penglihatan yang baik merupakan karakteristik 
pribadi yang diperlukan ahli bedah, seperti juga pengendali diri dan 
kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan.

5. Motif
 Merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan. Contohnya, ahli bedah dengan 
orientasi antarpribadi yang tinggi mengambil tanggung jawab pribadi 
untuk bekerja sama dengan anggota lain dalam tim operasi.

 Motif dan karakteristik pribadi mungkin bisa disebut sebagai inisiator 
yang memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang terhadap 
kerjaan supervisi yang intens.

 Menurut Robbins (2009 :488) dalam Sitorus dan Hutasoit (2013), 
kemampuan (ability) seseorang ditentukan oleh sikap dan pelatihan dan 
ketersediaan sumber daya. Untuk memperoleh kinerja pegawai yang 
optimal, pimpinan tidak cukup dengan meyakinkan bahwa pegawai 
telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan bagi 
suatu pekerjaan, melainkan harus mampu mendorong dan 
mengarahkan potensi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang 
dapat tercapai dengan memahami motivasi kerja pegawai. 
 Pemahaman atas kompetensi pertama kali diperkenalkan oleh 
McClelland di bagian akhir tahun 1960-an. Dalam formulasinya, 
McClelland berusaha untuk mengidentifikasi variabel yang menghasilkan 
kesuksesan, dan kemudian mengembangkan definisi umum dan objektif 
untuk menggambarkan variabel-variabel ini. Artikelnya yang berjudul 
"Testing for competence rather than for intelligence" (McClelland 1973) 
memberikan pondasi dasar atas teori kompetensi (Ritva Laakso-
Manninen and Riitta Viitala, 2007). 

42



 Untuk melihat kualitas pegawai dapat diketahui dari kompetensi 
yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Apabila seorang pegawai berkualitas 
dapat dipastikan bahwa pegawai tersebut memiliki kompetensi atau 
kemampuan yang bagus. Menurut Spencer & Spencer (1993) dalam 
Simanungkalit (2008), kompetensi merupakan karakteristik dasar dari 
seseorang yang biasanya terkait dengan kinerja efektif menurut kriteria 
tertentu dan/atau kinerja superior dalam sebuah pekerjaan atau situasi.
 Mulyasa (2003:38) dalam Enceng, dkk (2008), mengadopsi 
pendapat McAhsan mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a 
knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, 
which become part of his or her being to the extent he or she can 
satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor 
behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 
keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah 
menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-
perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
 Lebih luas dari pendapat diatas, Sofo (1999:123)dalam Enceng, dkk 
(2008) mengemukakan “A  competency is composed of skill, knowledge, 
and attitude, but in particular the consistent applications of those skill, 
knowledge, and attitude to the standard of performance required in 
employment”. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung 
pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah 
penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan 
tersebut dalam pekerjaan. 
 Dari berbagai disiplin ilmu maupun dari para peneliti memberikan 
definisi mengenai kompetensi dengan ungkapan bahasa yang berbeda-
beda, namun makna yang terkandung dalam ungkapan itu pada 
hakekatnya sama. Kompetensi merupakan karakteristik pribadi 
seseorang yang menyangkut fungsi, peran, tugas, keterampilan, 
kemampuan atau sifat-sifat pribadi seseorang, yang mendasari seseorang 
untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik dalam bidang 
pekerjaan, peran dan situasi tertentu (Enceng, dkk., 2008).
 Meskipun dalam manajemen SDM secara aktif menggunakan 
istilah seperti keterampilan (skills), kemampuan (capability), dan 
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kompetensi (competence), namun perbedaan diantara istilah tersebut 
masih kurang jelas. Keterampilan telah didefinisikan sebagai keahlian 
khusus yang dapat diajarkan dan diterapkan dalam tugas pekerjaan yang 
sebenarnya. Kemampuan (capability) telah didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan kompetensi dalam 
konteks tertentu, sehingga nilai tambah produksi dapat dirasakan (Hogan 
& Warrenfeltz 2003; Jackson, Farndale & Kakabadse 2003). Dalam arti 
luas, kompetensi mengacu pada jumlah pengalaman dan pengetahuan, 
keterampilan, sifat, aspek citra diri atau peran sosial, nilai-nilai dan sikap 
yang diperoleh seseorang selamahidupnya (Parry 1996; McLagan 1998). 
Kompetensi dapat dikategorikan sebagai contoh,kategori keterampilan 
atau domain kompetensi dalam arti luas dan umum seperti 1) 
keterampilan intrapersonal, 2) keterampilan interpersonal, 3) 
keterampilan kepemimpinan, dan 4) keterampilan bisnis (Hogan et al. 
2003) dalam Ritva Laakso-Manninen and Riitta Viitala (2007).
 Selain keterampilan (skills), kemampuan (capabilities) dan 
kompetensi (competencies), istilah kualifikasi (qualification) juga 
seringkali digunakan. Kualifikasi sering digunakan untuk merujuk pada 
keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan 
fungsi dalam suatu organisasi. Kualifikasi dapat diperoleh melalui 
pendidikan, di tempat kerja atau di lingkungan sosial lainnya, serta 
keterampilan pribadi. Keterampilan profesional seseorang terdiri dari 
berbagai jenis kualifikasi, misalnya, telah diklasifikasikan sebagai 
kualifikasi umum, kualifikasi kejuruan dan kualifikasi-tugas tertentu 
(Makela : 1997). Kualifikasi juga telah diklasifikasikan ke dalam 
production-based, normatif, kualifikasi inovatif dan sosial. Istilah 
kualifikasi sering digunakan dalam task-specific contexts, sedangkan 
kompetensi terkait secara lebih luas untuk kompetensi inti perusahaan 
(Ritva Laakso-Manninen and Riitta Viitala, 2007)
 Dari berbagai referensi yang dikemukakan tentang kompetensi, 
terdapat 3 elemen yang mendasari terbentuknya kompetensi bagi 
seseorang, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan 
perilaku atau sikap mental (attitude). Oleh karena itu, kompetensi dapat 
didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan, keterampilan dan tingkah 
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laku yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan kepada secara efektif dan efisien (Simanungkalit, 2008).
 Menurut Spencer dan Spencer (1993:9-11) dalam (Enceng, dkk., 
2008), kompetensi dibentuk oleh lima hal, yaitu motif (motive), watak 
(traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge), dan 
keterampilan (skill). Motif dan watak merupakan kompetensi inti atau 
kompetensi sentral, sedang pengetahuan dan keterampilan disebut 
sebagai kompetensi individu yang bersifat “intent” yang mendorong 
untuk digunakannya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 
 Berbeda dengan konsepsi Spencer, Robbins (1998:45-49) 
mengungkapkan bahwa kompetensi seseorang erat berkaitan dengan 
kecerdasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kompetensi seseorang 
pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi 
pribadi dan kompetensi sosial. Kompetensi pribadi meliputi kesadaran 
diri, pengaturan diri, dan motivasi. Sedang kompetensi sosial meliputi 
empati dan keterampilan sosial. Pada intinya Robins menyatakan bahwa 
kapasitas individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya didasarkan 
pada kemampuan intelektual dan kemampuan phisik (intelectual and 
physical abilities). Perhatian terhadap unsur manusia (human nature) 
selanjutnya telah melahirkan kepentingan untuk melakukan secara 
sistematis desain sistem sumber daya manusia (human system design) 
agar dengan demikian birokrasi publik semakin berfungsi dan 
berperilaku layak dalam hal memenuhi harapan dan aspirasi publiknya 
(Enceng, dkk., 2008). 
 Dalam hubungannya dengan ini, Pucik (1993:109) telah 
memberikan perhatiannya tentang pentingnya pengembangan bakat-
bakat kecakapan, kapabilitas, perangai, mentalitas dan penyelarasan 
tingkah laku (human talents,skill ability, traits, mentality and behavioral 
adjustment) untuk mengimbangi penataan pajangan struktur dan fungsi 
yang elegan yang telah dikemukakan. Untuk itu diperkenalkan konsep 
yang disebut sebagai isu lunak manusia (soft people issue) melalui upaya-
upaya proaksi, koopsi dan adaptasi. Sedangkan Suradinata (1997:17) 
menggarisbawahi perlunya pembinaan dimensi afektif disamping 
kognitif dan psikomotorik yang berupa keterampilan dan pengalaman. 
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Kesatuan keperibadian yang utuh dari perilaku kebijakan perlu dibina 
agar terdapat keseimbangan antara kepakaran, keterampilan, 
pengalaman dan sikap mental (Enceng, dkk., 2008). 
 Rothwell (2002) dalam Simanungkalit (2008) mengemukakan 
bahwa terdapat 4 indikator kompetensi yang dibutuhkan seseorang 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya meliputi technical 
competence, managerial competence, interpersonal competence (social/ 
communication competence), dan intellectual competence (strategic 
competence). Beberapa pihak yang telah mengadopsi indikator tersebut 
berpendapat perlunya dimasukkan 1 jenis kompetensi lain sebagai 
penyeimbang keempat kompetensi lainnya, yaitu ethical competence.
 Guglieliemino (1979) mengemukakan bahwa kompetensi bisa 
dikategorikan berdasarkan karakteristik perilaku. Berdasarkan analisis 
terhadap temuan penelitian sebelumnya pada top-level management 
skills, terdapat tiga dimensi kompetensi manajerial yaitu: (a) kapasitas 
konseptual, termasuk pengambilan keputusan, kreativitas, dan 
pemecahan masalah; (b) kapasitas untuk berinteraksi dengan orang-
orang dengan memanfaatkan keterampilan seperti komunikasi, 
kepemimpinan, negosiasi, analisis, self-growth; dan (c) keahlian teknis 
seperti manajemen waktu dan penciptaan rencana bisnis. 
Pengelompokan ini didukung oleh Derouen dan Kleiner (1994). Byham 
dan Moyer (1996) juga memiliki pengkelompokan yang sama yaitu ke 
dalam motif, perilaku, dan knowledge/skills competencies (dalam Su-
Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, and Hung-Chun Lee, 2012:30).
 Siriwaiprapan (2000) dalam Su-Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, and Hung-
Chun Lee (2012:31) mengusulkan lima domain umum pengembangan 
kompetensi karyawan dalam studinya tentang “Thai Human Resource 
Practitioners' Perceptions ofHR Initiatives”. Lima domain umum tersebut 
sebagai berikut:
1. Kompetensi Organisasi: kemampuan untuk memahami dan 

menginternalisasikan organization-specific knowledge, seperti jenis 
usaha, budaya organisasi, kebijakan, prosedur, tujuan dan sasaran, 
dan sebagainya;
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2. Kompetensi sosial: kemampuan dasar untuk interaksi sosial dan 
komunikasi, Termasuk keterampilan dalam membuat koneksi, 
memelihara hubungan interpersonal, dan mengambil kesenangan 
dalam arti penting dari hubungan sebaya;

3. Kompetensi Kognitif: kemampuan untuk belajar dan berpikir analitis, 
perencanaan, dan pemecahan masalah, yang memungkinkan 
seorang individu untuk mengambil tanggung jawab untuk menangani 
kontinjensi yang mungkin timbul;

4. Self-competency: kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan, kesiapan untuk belajar, kesiapan untuk mengembangkan 
diri, kesiapan dan kemampuan untuk melakukan tindakan, 
kepercayaan, daya tahan, keterbukaan, berpandangan luas dan 
disiplin diri, harga diri, individualitas, dan self-determination; dan

5. Job competence: pengetahuan, teori, metode, dan keterampilan untuk 
melaksanakan tugas-tugas karyawan dan untuk mempengaruhi rasa 
self-efficacy dan kepercayaan diri tentang pekerjaan tertentu.

 Hong (1997) membagi kompetensi kerja menjadi enam kelompok: 
(a) kapasitas profesional yang berhubungan dengan pengetahuan dan 
keterampilan untuk pekerjaan tertentu; (b) kapasitas manajemen seperti 
executing capacity, kapasitas perencanaan, dan manajemen waktu; (c) 
keterampilan hubungan interpersonal seperti komunikasi dan timework; 
(d) sikap, termasuk inisiatif, antusiasme, dan kemampuan untuk belajar; 
(e) sistem nilai seperti pengambilan keputusan dan orientasi waktu; dan 
(f) jenis kecerdasan, seperti pemecahan masalah(dalam Su-Chin Hsieh, 
Jui-Shin Lin, and Hung-Chun Lee, 2012:32).
 Menurut Palan (2008) jenis-jenis kompetensi dapat diklasifikasikan 
dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
1. Kompetensi inti : Kompetensi inti berada pada level organisasi dan 

didefinsikan sebagai, “sekumpulan keahlian dan teknologi yang 
memungkinkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan nilai yang 
jauh lebih tinggi (disproportionate) bagi pelanggan. Ide mengenai 
kompetensi inti bermula dengan mendefinsikan visi, strategi, dan 
sasaran organisasi.
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2. Kompetensi fungsional : Kompetensi yang mendeskripsikan kegiatan 
kerja dan output, seperti pengetahuan dan keahlian yang diperlukan 
untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi ini berhubungan 
dengan level posisi.

3. Kompetensi perilaku : Kompetensi perilaku adalah karakteristik dasar 
yang diperlukan untuk melakukan sebuah dasar. Kompetensi ini  
berada pada level individu.

4. Kompetensi peran : Kompetensi peran berkaitan dengan level posisi. 
Kompetensi peran merujuk pada peran yang harus dijalankan oleh 
seseorang di dalam sebuah tim.

2.3.4. Strategi Pengembangan Kompetensi
 Untuk menganalisis arah dan strategi pengembangan sumber daya 
aparatur, kiranya perlu disimak berbagai hal atau faktor kunci 
keberhasilan (critical success factors) yang meliputi pengembangan 
sistem kepegawaian yang “unified”, proporsional dan rasional, 
pengembangan sistem manajeman kepegawaian yang mampu 
mengantisipasi perkembangan lingkungan stratejik, dan memantapkan 
profesionalitas PNS yang seimbang dengan kebutuhan organisasi, 
pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai.
 Pengembangan sistem kepegawaian yang unified, proporsional 
dan rasional merupakan bagian dari refomasi sistem kepegawaian 
(Personel System Reform). Secara keseluruhan reformasi sistem 
kepegawaian ini ditujukan untuk terwujudnya demokratisasi, 
desentralisasi dan pengembangan sistem kepegawaian yang 
dititikberatkan kepada “merit system”, mengarahkan sistem 
pengembangan sumber daya aparatur dengan sasaran utama untuk 
menjelaskan kinerja pegawai sesuai dengan standar kompetensi melalui 
kajian organisasional, okupasional maupun individual, dan menyusun 
desain prakondisi sistem kepegawaian, antara lain:
1. Penyusunan klasifikasi jabatan PNS secara rasional, sebagai bahan 

penyusunan peta jabatan pada setiap satuan organisasi baik pusat 
maupun daerah.
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2. Penyusunan standar kompetensi jabatan PNS sebagai tolok ukur 
kinerja PNS.

3. Penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai yang berorientasi pada 
standar kompetensi dan misi organisasi.

 Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat 
dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah 
kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan kearah 
peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan 
menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian 
standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, 
fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan. 
 Penetapan standar kompetensi juga merupakan langkah 
mempertegas dan memperjelas kualifiaksi dalam melaksanakan tugas-
tugas atau tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi. Kompetensi 
memiliki multi fungsi yang berguna sebagai acuan dalam rangka: seleksi 
( s e l e c t i o n / r e c r u i t m e n t ) ,  k o m p e n s a s i  ( c o m p e n s a t i o n ) ,  
observasi/pelatihan (observation/coaching), penilaian kinerja 
(performance appraisal), penilaian kebutuhan pendidikan dan 
organisasi (organizational alignment), perencanaan karier (career 
planning),perencanaan suksesi (succession planning), dan 
promosi/penempatan (promotion/placement).
 Pada dasarnya usaha peningkatan kualitas SDM sebagai program 
pengembangan SDM harus dilaksanakan secara konsisten dan 
berkesinambungan. Organisasi pada dasarnya wajib untuk 
memberdayakan karyawannya melalui program pengembangan SDM 
ini, karena karyawan merupakan kumpulan manusia sebagai makhluk 
sosial yang mempunyai berbagai kebutuhan dan keinginan, termasuk 
ingin maju dan ingin mengembangkan diri. Menurut Nawawi (2005:303-
304) bahwa pengembangan SDM berlangsung melalui dua arah, 
pertama, harus datang dari para pekerja atau pegawai dengan aktif 
merencanakan dan aktif melakukan kegiatan ke arah kemajuan dan 
perkembangan untuk mewujudkan karier yang sukses, kedua, dari 
organisai atau institusi untuk membantu memberi peluang bagi pegawai 

49



yang potensial dalam mengembangkan kariernya (Rakhmawanto, 2008). 
Nawawi dalam Rakhmawanto (2008) mengatakan bahwa wujud 
organisasi dalam mengembangkan pegawai adalah; 
1. Organisasi harus menempatkan para pekerja sebagai patner yang 

harus dibantu sepenuhnya dalam mengembangkan kariernya, karena 
tujuan akhirnya untuk memperoleh hasil bagi organisasinya dan 
manfaat bagi para pegawainya. 

2. Organisasi berkewajiban membantu para pegawai untuk mengetahui 
kemampuan dan ketrampilan tentang apa yang diperlukan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

3. Organisasi perlu memberikan dorongan kepada para pegawai agar 
dapat mengelola kariernya sejalan dengan strategi organisasi dan 
pengembangannya. 

4. Organisasi harus memiliki data dalam rangka perencanaan SDM 
sebagai kebutuhan dimasa yang akan datang yang dapat dipadankan 
dengan tujuan pekerja secara individual guna pengembangan 
kariernya. 

2.3.5. Prasyarat/Indikator Keberhasilan Pengembangan Kompetensi 
Pegawai

 Pembinaan sumberdaya aparatur birokrasi merupakan bagian 
integral dari kepentingan untuk meningkatkan kualifikasi aparatur 
birokrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Siagian (1994:179) dalam 
(Enceng, dkk., 2008) telah menegaskan pentingnya pembinaan kualitas 
sumber daya aparatur birokrasi yang dianggap memegang posisi sentral 
dalam organisasi birokrasi. Pembinaan sumberdaya aparatur birokrasi 
mencakup faktor-faktor kualifikasi, keterampilan, jumlah, kemampuan 
pelaksanaan tugas dan masa kerja. 
 Sejalan dengan hal tersebut diatas, Robbins (2001:45-
49)menyatakan bahwa kapasitas individu dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan 
phisik (intelectual and physical abilities). Dalam hubungannya dengan 
hal tersebut, perlu digarisbawahi pentingnya perolehan atau kualifikasi 
sumberdaya aparatur birokrasi yang menyangkut faktor profesionalisme, 
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ekspertasi, spesialisasi dan kapabilitas dalam pemilihan alternatif dan 
penanganan informasi kebijakan. Selanjutnya juga ditawarkan konsep 
yang disebut sebagai konsep alternatif teknokrasi. Konsep ini merujuk 
kepada acuan-acuan orientasi profesional dan keahlian. Secara lebih 
rinci diungkapkan hal-hal yang mengacu kepada perlunya kehadiran 
analis-analis birokrasi yang mampu membantu menyiapkan pengolahan 
informasi kebijakan. Ditambahkan pula bahwa birokrasi yang 
profesional, ahli dan spesialis, performansinya selalu ditandai oleh 
adanya kemampuan-kemampuan di bidang analisa tinjauan ulang, 
analisa dampak silang dan penerjemahan nilai-nilai (Enceng, dkk., 2008).
 Pandangan Harmon dan Mayer (1986:207), membahas perlunya 
kapasitas sumber daya manusia (aparatur) untuk menopang proses 
manajemen pemerintahan yang demokratik dan secara politis dinilai 
akuntabel yang melengkapi perolehan-perolehan teknis yang harus 
dipunyai oleh para pengemban amanat tanggungjawab publik. Adapun 
perolehan-perolehan harapan (achievements) pertama-tama adalah 
kemampuan pencitraan hal-hal yang bersifat mentalistik (mental 
construct/image) yang perlu dioperasionalkan dalam wujud tampilan 
moralis yang kompleks yang dapat memandu tindakan pejabat yang 
berupa tanggungjawab publik (public responsibility). Konsep anjuran 
itulah yang kemudian disebut sebagai kepedulian intra organisasional 
(intra organizational concern) yang dipasang dalam kolom normatif yang 
nantinya dapat memandu tindakan responsif aparat. Konsep tersebut 
sangat bertalian dengan isu etika profesional (professional ethic) yang 
digunakan memandu tindakan yang korektif bagi penunaian dharma 
pemerintahan oleh para birokrat yang selanjutnya disebut sebagai kode 
etika profesi bagi suatu entitas kelembagaan birokrasi publik modern 
(Enceng, dkk., 2008).

2.3.6. Manfaat Kompetensi bagi Organisasi
 Mengacu pada pendapat Ryllat, et.al (1993) dalam Setyowati 
(2010), kompetensi memberikan manfaat setidaknya kepada karyawan 
maupun organisasi.
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1. Karyawan
 Kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk 

mentransfer keterampilan, nilai, dari kualifikasi yang diakui, dan 
potensi pengembangan karier

 Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional 
berbasis standar yang ada

 Penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karier
 Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat 

memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan
 Pilihan perubahan karir yang lebih jelas. Untuk berubah pada 

jabatan baru, seseorang dapat membandingkan kompetensi 
mereka sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk 
jabatan baru. Kompetensi baru yang dibutuhkan mungkin hanya 
berbeda 10% dari yang telah dimiliki

 Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan balik berbasis 
standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas

 Meningkatnya keterampilan dan “marketability” sebagai karyawan

2. Organisasi
 Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang 

ada yang dibutuhkan
 Meningkatnya efektivitas rekruitmen dengan cara menyesuaikan 

kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki 
pelamar

 Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan 
keterampilan dan persyaratan keterampilan dan persyaratan 
keterampilan organisasi yang lebih khusus

 Akses pada pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dari segi 
biaya berbasis kebutuhan industri dan identifikasi penyelia 
pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal berbasis 
kompetensi yang diketahui

 Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri 
karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh 
dalam pendidikan dan pelatihan
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 Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil 
pendidikan dan pelatihan akan lebih reliable dan konsisten

 Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi 
kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan

 Pembinaan sumber daya aparatur birokrasi perlu secara sinergis 
memadukan aspek-aspek mental spiritual, sikap tata pikir, 
profesionalitas, rasionalitas, dan ketrampilan dalam rangka 
pengembangan jiwa patriot. Lebih lanjut dalam pembahasan Staw 
(1989:235), sifatnya melengkapi bahasan tersebut datas yang intinya 
mengetengahkan perlunya penyertaan unsur-unsur kreativitas, terutama 
dalam hubungannya dengan penunaian dharma bakti tugas-tugas luhur 
yang dikembangkan dari potensi bakat-bakat intrinsik individu yang 
melengkapi jalur-jalur kognisi pribadi yang disebut dengan istilah teknis 
sebagai keahlian kreatif relevan (creative relevant skill). Pendekatan 
psikologi humanistik ini telah berhasil menyoroti alternatif perilaku 
personalitas. Semakin spesifik dan mendalam Gartson (1983:22), 
mengamanatkan bahwa intervensi bina sumber daya insani dimasa 
mendatang kiranya dapat menyentuh secara mendalam dimensi-
dimensi sikap, perilaku, etos kerja dan derajat pengabdian yang disebut 
sebagai kewajiban afirmatif yang perlu ditata secara proaktif (Enceng, 
dkk., 2008). 
 Lebih jauh dari pembahasan diatas adalah yang dikemukakan oleh 
Burn (1994:17), telah menggarisbawahi pentingnya daerah jejaring kerja 
lembaga-lembaga publik lokal dengan memajang konsep-konsep 
unggulan dimaksud (network of local agency in public affairs). Akuisisi 
mentalitas pegawai/pejabat dengan standar-standar perilaku yang 
mampu membawa kapabilitas birokrasi tidak hanya bersifat proaktif, 
kooptif dan adaptif semata-mata, akan tetapi bahkan diharapkan lebih 
jauh mereka mampu bertindak reaktif dan responsif, sehingga organisasi 
publik mampu menjadi pemegang peran penyelenggara negara yang 
penting dengan pilihan cara dalam menanggapi dinamika proses politik 
yang dinamik dan berkembang (Enceng, dkk., 2008).
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 Hasil kerja dengan kualitas terbaik sangat erat hubungannya 
dengan kemampuan SDM untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan, 
pengalaman, dan teknologi yang dimilikinya. Kemampuan untuk 
mengelola SDM yang sedemikian rupa dapat dilakukan di dalam 
organisasi  melalui proses MSDM yang disebut dengan pelatihan dan 
pengembangan (training & development). Kecenderungan di masa 
depan adalah pertama, kompetisi global dimana keunggulan ditentukan 
daya antar nilai unik organisasi, kedua, demand supply dan labour 
change, ketiga, distribusi talenta tidak merata dimana di berbagai tempat 
kita mengalami defisiensi sumber daya perwatm ilmuwan dan teknisi, 
keempat, mengelola diversifikasi tenaga kerja di berbagai tempat, 
kelima, ketrampilan dan pergerseran pemikiran, keenam, teknologi yang 
mengubah cara kit abekerja dan seberapa cepat kita bekerja. Kedelapan, 
biaya kesalahan talenta rendah, kesembilan, minimnya ukuran modal 
SDM sehingga diperlukan pelengkap yang akan menjelaskan urgensi 
SDM, kesepuluh, kesipaan perubahan yang rendah. Inilah yang diprediksi 
David Ulrich Universitas Michigan (h.23)
 Pengembalian investasi SDM ditentukan kepemimpinan, inovasi 
dan kepuasan pelanggan yang menghantarkan pimpinan pada anggota 
organisasi yang dipimpinnya. Tantangan dalam mengelola kompetensi 
organisasi. Untuk menganalisis arah dan strategi pengembangan sumber 
daya aparatur, kiranya perlu disimak berbagai hal atau faktor kunci 
keberhasilan (critical success factors) yang meliputi pengembangan 
sistem kepegawaian yang “unified”, proporsional dan rasional, 
pengembangan sistem manajeman kepegawaian yang mampu 
mengantisipasi perkembangan lingkungan stratejik, dan memantapkan 
profesionalitas PNS yang seimbang dengan kebutuhan organisasi, 
pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai.
 Pengembangan sistem kepegawaian yang unified, proporsional 
dan rasional merupakan bagian dari refomasi sistem kepegawaian 
(Personel System Reform). Secara keseluruhan reformasi sistem 
kepegawaian ini ditujukan untuk terwujudnya demokratisasi, 
desentralisasi dan pengembangan sistem kepegawaian yang 
dititikberatkan kepada “merit system”, mengarahkan sistem 
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pengembangan sumber daya aparatur dengan sasaran utama untuk 
menjelaskan kinerja pegawai sesuai dengan standar kompetensi melalui 
kajian organisasional, okupasional maupun individual, dan menyusun 
desain prakondisi sistem kepegawaian, antara lain:
1. Penyusunan klasfikasi jabatan PNS secara rasional, sebagai bahan 

penyusunan peta jabatan pada setiap satuan organisasi baik puat 
maupun daerah.

2. Penyusunan standar kompetensi jabatan PNS sebagai tolok ukur 
kinerja PNS.

3. Penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai yang berorientasi pada 
standar kompetensi dan misi organisasi.

 Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat 
dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah 
kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan kearah 
peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan 
menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian 
standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, 
fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan. 
 Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individual untuk 
menunjukkan hasil kerjanya sesuai dengan standar yang diperlukan. 
Fokus utama kompetensi adalah kapasitas atau perilaku yang dibawa 
oleh seorang pegawai/staf ke dalam jabatannya untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan efektif. Dalam hubungan ini perlu ada 
penetapan standar kompetensi yang dimaksudkan agar sumber daya 
aparatur (SDA) memiliki acuan yang jelas dalam lima tipe karakteristik 
kompetensi, yaitu : motif (motive), sifat (traits), konsep pribadi (self-
concept), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) (Spencer 
and Spencer, 2008). Aparatur yang bersangkutan harus selalu mengacu 
kepada standar yang telah ditetapkan ini. Hal ini penting agar modal 
pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dimiliki oleh sumber daya 
manusia aparatur serta pemgembangannya dapat memiliki konstribusi 
yang signifikan untuk mencapai aims, objective, indicator, dan targets 
organisasi. 
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 Penetapan standar kompetensi juga merupakan langkah 
mempertegas dan memperjelas kualifiaksi dalam melaksanakan tugas-
tugas atau tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi. Kompetensi 
memiliki multi fungsi yang berguna sebagai acuan dalam rangka: seleksi 
( s e l e c t i o n / r e c r u i t m e n t ) ,  k o m p e n s a s i  ( c o m p e n s a t i o n ) ,  
observasi/pelatihan (observation/coaching), penilaian kinerja 
(performance appraisal), penilaian kebutuhan pendidikan dan 
organisasi (organizational alignment), perencanaan karier (career 
planning),perencanaan suksesi (succession planning), dan 
promosi/penempatan (promotion/placement).
 Dalam suatu organisasi apapun, program pengembangan SDM 
pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan karier 
yang didasarkan pada kompetensi para pegawai dalam suatu organisasi. 
Usaha mengembangkan SDM tentunya dimaksudkan agar organisasi 
mempu merealisasikan visinya dalam mencapai tujuan-tujuan dari 
organisasi tersebut. Sebaliknya bagi pegawai atau karyawan, suatu 
program pengembangan SDM dapat diartikan sebagai suatu peroses 
belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi 
dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang serta menyiapkan diri 
untuk peran dan tanggungjawab yang akan datang (Ruky, 2006:228) 
dalam Rakhmawanto (2008).
 Pada dasarnya usaha peningkatan kualitas SDM sebagai program 
pengembangan SDM harus dilaksanakan secara konsisten dan 
berkesinambungan. Organisasi pada dasarnya wajib untuk 
memberdayakan karyawannya melalui program pengembangan SDM 
ini, karena karyawan merupakan kumpulan manusia sebagai makhluk 
sosial yang mempunyai berbagai kebutuhan dan keinginan, termasuk 
ingin maju dan ingin mengembangkan diri. Menurut Nawawi (2005:303-
304) bahwa pengembangan SDM berlangsung melalui dua arah, 
pertama, harus datang dari para pekerja atau pegawai dengan aktif 
merencanakan dan aktif melakukan kegiatan ke arah kemajuan dan 
perkembangan untuk mewujudkan karier yang sukses, kedua, dari 
organisai atau institusi untuk membantu memberi peluang bagi pegawai 
yang potensial dalam mengembangkan kariernya (Rakhmawanto, 2008).

56



Dengan demikian pengembangan SDM merupakan manifestasi 
dari hubungan pekerjaan dengan organisasi atau perusahaan. 
Keikutsertaan organisasi atau perusahaan dalam pengembangan SDM 
tersebut merupakan wujud tanggungjawab organisasi kepada 
pegawainya dalam mencapai sukses kariernya. Hal ini menjadikan 
kekuatan yang mampu mewujudkan organisasi berkompetitif dalam 
menghadapi kondisi lingkungan dimasa mendatang. Lebih lanjut 
dikatakan Nawawi dalam Rakhmawanto (2008) bahwa wujud organisasi 
dalam mengembangkan pegawai adalah; 
1. Organisasi harus menempatkan para pekerja sebagai partner yang 

harus dibantu sepenuhnya dalam mengembangkan kariernya, karena 
tujuan akhirnya untuk memperoleh hasil bagi organisasinya dan 
manfaat bagi para pegawainya. 

2. Organisasi berkewajiban membantu para pegawai untuk mengetahui 
kemampuan dan ketrampilan tentang apa yang diperlukan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

3. Organisasi perlu memberikan dorongan kepada para pegawai agar 
dapat mengelola kariernya sejalan dengan strategi organisasi dan 
pengembangannya. 

4. Organisasi harus memiliki data dalam rangka perencanaan SDM 
sebagai kebutuhan dimasa yang akan datang yang dapat dipadankan 
dengan tujuan pekerja secara individual guna pengembangan 
kariernya. 

5. Organisasi harus mempergunakan data atau informasi dari hasil 
penilaian kerja agar dapat membantu pegawai dalam memadankan 
pada jabatan yang tepat. 

 Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia pengembangan SDM 
aparaturnya atau PNS juga dilaksanakan secara konsisten, artinya 
organisasi pemerintah harus tau dan tanggap. Pengembangan PNS 
disamping merupakan tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, 
juga merupakan kebutuhan bagi para pegawai untuk maju dalam 
meningkatkan kualitas dan kariernya. Maka dari itu masalah 
pengembangan SDM PNS harus benar-benar diperhatikan dan harus 
diciptakan model nyata sebagai strategi pengembangan PNS tersebut.  

57



 Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan strategi 
pengembangan PNS pada organisasi pemerintahan baik dalam internal 
maupun eksternal organisasi menurut Notoadmodjo (2003:10) adalah 
sebagai berikut: Faktor internal meliputi seperti; (1) visi, misi, dan tujuan 
organisasi; (2) Strategi pencapaian tujuan organisasi; (3) Sifat dan jenis 
kegiatan; (4) Jenis teknologi yang digunakan. Faktor eksternal meliputi 
seperti; (1) Kebijakan pemerintah; (2) Sosio budaya dalam masyarakat; 
(3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Lingkungan 
global. Logisnya bahwa pentingnya pengembangan SDM PNS 
merupakan suatu conditio sine quanon, yang harus ada dalam setiap 
organisasi pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah (Rakhmawanto, 2008). 
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BAB III
KAJIAN EMPIRIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

 Dalam bab ini akan diulas mengenai kajian empiris pengembangan 
kompetensi di Indonesia, hal ini dilakukan denganmenganalisis 
penelitian sebelumnya yang terkait dengan tematik penelitian ini, untuk 
selanjutnya menjadi pertimbangan, rujukan serta arahan dalam 
penelitian ini, serta melakukan kajian terhadap benchmark 
pengembangan kompetensi di beberapa daerah yang dianggap berhasil.

3.1. PENELITIAN TERKAIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR 
SIPIL NEGARA (PENELITIAN TERDAHULU)

 Subagja (2005) dalam kajiannya tentang “Peta Kompetensi Pegawai 
dan Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan SDM Berdasarkan Persepsi 
Pegawai: Studi pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian”, telah berhasil mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang 
dimiliki oleh Sekretariat Badan Litbang Pertanian. Kompetensi 
pengetahuan, kompetensi keahlian, dan kompetensi perilaku yang 
dimiliki pegawai sampai saat ini ada pada tingkat yang secara signifikan 
masih memerlukan pengembangan. Kesenjangan yang terjadi pada 
variabel kompetensi termasuk dalam kategori GAP (kesenjangan) kecil, 
sehingga organisasi perlu melakukan reinforcement (penguatan) dan 
sinergetic-fit (kebutuhan sinergi) untuk mengantisipasi kesenjangan ini. 
Organisasi perlu melakukan peningkatan koordinasi dan optimalisasi 
sumber daya untuk menciptakan pegawai yang lebih berkompetensi. 
Pelatihan dan pengembangan SDM di Sekretariat Badan Litbang 
Pertanian belum sepenuhnya melalui tahapan-tahapan pelatihan yang 
sesuai dengan Training Need Assessment. Pelatihan dan pengembangan 
yang selama ini dilakukan adalah pelatihan jangka panjang (tugas 
belajar) dan pelatihan jangka pendek yang dilaksanakan berdasarkan 
prioritas kebutuhan kompetensi.

59



 PKP2A III LAN sendiri pernah melakukan penelitian terkait 
pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2005, 
berjudul “Pemantapan Kompetensi Aparatur Sipil Daerah Kalimantan”. 
Fokus kajian ini adalah mengukur sejauh mana pengembangan 
kompetensi yang ada di daerah dan memberikan strategi pemantapan 
dalam pengembangan kompetensi aparatur Pemda. Lokus yang dipilih 
dalam kajian tersebut adalah Kota Bontang di Kalimantan Timur, 
Kabupaten Pontianak di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Katingan di 
Kalimantan Tengah. Dari hasil kajian tersebut diketahui bahwa secara 
umum kompetensi dan kinerja aparatur Pemda masih sangat kurang, hal 
ini ditunjukkan dari belum dibuatnya standar kompetensi jabatan, belum 
disusunnya analisis jabatan, serta kurangnya anggaran dan perhatian 
Pemda terhadap kegiatanpendidikan dan pelatihan, yang secara 
langsung dapat meningkatkan kompetensi aparatur daerah. Selain itu 
pemahaman pegawai yang masih terbatas akan tupoksi mereka, serta 
tidak imbangnya beban kerja dengan jumlah pegawai yang ada. Pada 
kajian ini dirumuskan strategi yang diarahkan pada upaya penguatan 
kompetensi (manajerial, intelektual dan perilaku), pemutasian yang fair 
dan objektif, renumerasi yang adil dan sejahtera, serta siklus 
kepegawaian lain dilakukan secara lebih terbuka dan professional 
(PKP2A III LAN, 2005 : viii).
 Penelitian lainnya yang dilaksanakan dalam rangka merumuskan 
model pengembangan pegawai berbasis kompetensi, salah satunya 
adalah kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya 
Aparatur Lembaga Administrasi Negara (PKKSDA LAN) pada tahun 
2006.Kajian tersebut menyorot implementasi program dan kebijakan 
pengembangan pegawai di instansi pusat terpilih yaitu KemenPAN, BKN, 
LIPI, Deplu, BATAN dan Depdiknas. Hasil kajian tersebut ditemukan 
masih banyak program pengembangan pegawai yang belum berbasis 
pada kompetensi dan analisis kebutuhan aktual pegawai dan organisasi. 
Beberapa instansi diantaranya telah mengacu pada peraturan dan 
kebijakan  pemerintah dalam pengembangan pegawai dan 
mengimplementasikannya berdasarkan karakteristik dan kebutuhan 
organisasi masing-masing. (PKKSDA LAN, 2006, x).

60



 Kajian terkait lainnya pernah dilakukan Pusat Kajian Kinerja 
Sumber Daya Aparatur (PKKSDA LAN), yakni pada tahun 2007 dengan 
mengangkat judul “Kajian Sistem Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 
Aparatur”. Hasil kajian ini mengusulkan tiga desain sistem penyusunan 
dan pengembangan pola karir PNS yang salah satu desainnya 
memasukkan unsur uji kompetensi sebagai dasar utama dalam pola karir 
PNS.
 PKP2A III LAN di tahun 2008 juga pernah melakukan kajian 
“Penataan Kewenangan Pembinaan Kepegawaian di Daerah”, yang salah 
satu kesimpulannya menyatakan bahwa secara umum tingkat 
kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah daerah di wilayah 
Kalimantan baik dilihat dari aspek jenjang pendidikan formal maupun 
tingkat kompetensi keahlian (fungsional), masih terdapat kesenjangan 
antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Kondisi ini akan 
menghambat jika ingin diterapkannya pola karir pegawai dengan sistem 
kompetisi terbuka (peluang yang sama) antar pegawai maupun antar 
daerah.
 Terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, Joice Djefrie 
Singal pada tahun 2008 melakukan sebuah penelitian dengan judul 
“Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dalam Kebijakan 
Penempatan Jabatan Struktural di Provinsi Sulawesi Utara”. Ada empat 
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu :
1. Bahwa Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian belum efektif dilaksanakan dimana banyak 
kepentingan-kepentingan yang menjadi prioritas utama. Atau banyak 
dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan lain diluar 
pertimbangan yuridis formal yang berimplikasi kurang baik pada hasil 
pengisian atau pengangkatan pejabat  struktural. Dimana dalam 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sampai pada penempatan 
pegawai dalam jabatan struktural masih diwarnai dengan pengaruh 
spoil system, nepotism system, dan patronage system. Sehingga untuk 
mendapatkan pejabat-pejabat yang memiliki sumber daya manusia 

61



yang optimal sering terabaikan. Transformasi normative manajemen 
Pegawai Negeri Sipil dalam implementasinya banyak terrganjal oleh 
kultur lama yang terlanjur mengakar dan sulit diubah sebagai akibat 
dari pola rekruitmen pegawai masa lalu yang lebih bernuansa 
“rekruitmen politik” untuk kepentingan membesarkan dukungan 
terhadap partai yang masa lalu mengkooptasi birokrasi.

2. Penempatan Jabatan Struktural banyak dipengaruhi oleh pejabat yang 
bersangkutan, banyak celah yang didapati pada Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 sehingga proses pengaturan sistem pembinaan 
karier belum berjalan sebagaimana diharapkan. Karena banyak 
Pegawai Negeri yang tidak berusaha mengembangkan potensi atau 
menyesuaikan dengan penilaian prestasi kerja. Disamping itu tidak 
semua pegawai memahami jalur karier dan prospek kariernya sendiri, 
atau kurangnya sosialisasi jabatan dalam lingkup kepegawaian 
khususnya jabatan yang kosong, dapat menghambat kesempatan 
seorang pegawai untuk lebih meningkatkan kariernya ke jenjang yang 
lebih tinggi. Menganalisa kebutuhan karier seseorang dalam 
hubungannya dengan karier pegawai adalah merupakan proses yang 
sering diabaikan oleh individu sendiri atau organisasi di mana seorang 
itu bekerja dimana dalam proses ini sangat penting karena 
mengidentifikasi potensi (kekuatan) dan kelemahan yang dimiliki 
oleh seorang pegawai,agar dengan demikian karier pegawai yang 
bersangkutan dapat direncanakan dan dikembangkan sebaik-
baiknya.

3. Kebijakan dalam menetapkan dan penempatan jabatan struktural 
dengan masuknya kepentingan sekolompok orang yang didukung 
oleh Peraturan perundangan menyangkut kepegawaian (Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002, Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2005, Keputusan Kepala BKN 
Nomor 12 Tahun 2002) ternyata tidak memiliki ketegasan hukum 
dalam mengatur mekanisme dan pengangkatan jabatan struktural. 
Dalam rekruitmen calon pejabat struktural mengikuti selera pejabat 
yang berkuasa dalam hal ini Gubernur sebagai Pejabat Pembina 
Kepegawaian di Daerah Provinsi dengan mudah dapat melakukan 
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penekanan pada Baperjakat atau BKD serta memasukkan 
kepentingan tertentu dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan struktural di birokrasi.

4. Secara terstruktur posisi perangkat kepegawaian daerah dan personil 
di dalamnya lemah dihadapan Pejabat Pembina yang dalam hal ini 
dijabat oleh pejabat politik. Karena ketika Pejabat yang berkuasa 
menginginkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai dengan 
keinginannya maka perangkat pegawai tidak dapat menolak 
meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

 Sejumlah penelitian menunjukkan pengaruh positif manajemen 
berbasiskompetensi terhadap kinerja organisasi publik. Penerapan 
manajemen berbasis kompetensi telah diimplementasikan di sejumlah 
organisasi pemerintahan di Amerika Serikat, antara lain di EEOC (the 
Equal Employment Opportunity Commission). Di sektor publik tersebut, 
pendekatan pengelolaan pilar-pilar subsistem SDM diintegrasikan 
dengan pengukuran kompetensi (seperti untuk proses seleksi, promosi, 
dan kajian perilaku individu yang dapat mempengaruhi kinerja 
organisasi) (Byham, 2004).
 Menurut Folkers (2008), di Georgia, meliputi perencanaan tenaga 
kerja sebagai modul perencanaanstrategis tahunan dan proses 
penganggaran. Maryland dan Arizona fokus padapelatihan sebagai 
sarana menangani masalah kebutuhan tenaga kerja di masa depan. 
Kemampuan untuk mengatasi perencanaan suksesi, perencanaan 
tenaga kerja, dan isu-isu pengelolaan pegawai bertalenta dapat 
dimodelkan pada upaya pengelolaan SDM berbasis kompetensi yang 
telah dilaksanakan di sektor swasta, dan telah terbukti berhasil. Model ini, 
diusulkan sebagai sistem manajemen modal manusia, menggabungkan 
berbagai karakteristik untuk memastikan aset manusia berada 
padatempat dan fungsi manajemen pemerintahan kritis dengan tepat 
(Kachanowski, 2011). 
 Selanjutnya dalam hasil PKP2A I LAN pada tahun 2009, yang 
mencoba menggali model seleksi fit and proper test bagi pejabat publik, 
menunjukkan bahwa kurang efektifnya pembinaan karir pegawai dan 
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pelaksanaan manajemen kinerja serta manajemen kompetensi yang 
dilakukan pemerintah Nasional pada umumnya dan pemerintah Daerah 
pada khususnya. Berbagai aspek yang esensial untuk efektifitas 
pelaksanaan manajemen kinerja dan kompetensi masih belum tersedia 
atau tertata sehingga outputnya belum sesuai dengan yang diharapkan 
(PKP2A I LAN, 2009 : iv).
 Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kompetensi juga 
pernah dilakukan oleh Vina G. Pendit. Thesis yang dibuat pada tahun 2012 
pada program studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik,Universitas Indonesia berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pengelolaan Sumber DayaManusia Berbasis Kompetensi (Competency 
Based Human Resource Management) di Komisi Pemberantasan 
Korupsi(KPK)”. Thesis tersebut menjelaskan asumsi peran Pengelolaan 
Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi dalam proses pembangunan 
profesionalisme pegawai lembaga publik (lembaga pemberantasan anti 
korupsi), yang membutuhkan ketersediaan pegawai yang profesional, 
berintegritas dan memiliki kompetensi yang diperlukan, sebagai faktor 
kunci keberhasilan kinerja organisasi. Unit analisis penelitian adalah 
organisasi KPK yang sistem pengelolaan SDM-nya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 63 tahun 2005.
 Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui dan mampu 
menjelaskan proses pengelolaan SDM berbasiskompetensi di KPK 
sekaligus memahami dan mampu menguraikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian mengacu pada paradigma post positivism 
dengan menggunakan pendekatan dan desain kualitatif. Melalui 
paradigma post-positivism dapat mengkaji variabel dan hubungan antar 
variabel melalui pendekatan metode grounded theory melalui proses 
konfirmasi, validasi dan falsifikasi hipotesis model penelitian. KPK telah 
memiliki kerangka konseptual dalam penyusunan kamus kompetensi 
yang kemudian menjadi basis bagi pengelolaan SDM, mulai dari 
perencanaan SDM, rekrutmen-seleksi, manajemen kinerja dan 
kompensasi. Sedangkan pilar pengelolaan SDM yang belum sepenuhnya 
berbasis kompetensi terjadi pada pelatihan dan pengembangan, 
manajemen karir, dan talent segmentation. 
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 KPK telah melakukan upaya untuk memastikan terlaksananya 
konsep CBHRM, melalui serangkaian kegiatan yangdisingkat “CASAM”, 
yaitu: a) Communication, b) Accountability, c) Skill, d) Alignment, dan e) 
Measurement .  Dar i  ke l ima hal  tersebut ,  kegiatan yang 
sudahdilaksanakan adalah kegiatan komunikasi, accountability, dan 
measurement.Sedangkan kegiatan membangun skill dan alignment 
CBHRM belumdilaksanakan. Perbaikan Pengelolaan SDM Berbasis 
Kompetensi di KPK mencakup penyusunan Cetak Biru Pengembangan 
SDM di KPK yang dapat mencerminkan kebutuhan organisasi, 
kepentingan pegawai, dan stakeholder. Juga perbaikan PP No. 63 Tahun 
2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK agar pengelolaan SDM 
berbasis kompetensi dapat dijalankan dengan maksimal. 
 Perspektif kompetensi merupakan perluasan pendekatan 
pengelolaan sumberdaya, dimana organisasi harus memperlakukan 
sumber daya internalnya sebagai sumber daya yang bernilai strategis. 
Kompetensi di sini mengacu pada ketrampilan dan keahlian yang dimiliki 
Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi (Kamoche dalam Pendit2012). 
Manajemen berbasis kompetensi dapat mengidentifikasi kompetensi 
pegawai yang memiliki potensi kinerja tinggi dibandingkan dengan rata-
rata pegawai di dalam suatu organisasi, yang dijadikan dasar untuk 
proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penghargaan 
dan aspek lain dari manajemen pegawai. Perbedaan utama antara 
pendekatan kompetensi dan tradisional dalam mengelola SDM, adalah 
berkaitan dengan muatan kompetensi berdasarkan karakteristik perilaku 
staf, pada proses input sampai output termasuk ketika menilai kinerja 
pegawai. Pendekatan kompetensi konsisten dalam mengidentifikasi dan 
mengukur kualitas orang di semua tahapan siklus kerja; juga mampu 
mengidentifikasi keterampilan, motif, karakteristik kepribadian dan 
atribut lainnya yang mempengaruhi kualitas sehingga dapat 
membedakan antara kinerja buruk, rata-rata dan superior. 
 Perbedaan utama dari kajian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah pada pembaharuan strategi terhadap pengembangan 
kompetensi ASN itu sendiri, dimana seiring dengan berubahnya 
kebijakan dan cara pandang terhadap ASN, yang tidak lagi 
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menitikberatkan pada administrasi kepegawaian dan berdasarkan 
peraturan yang ada (bureaucratic by rule) akan tetapi telah berubah pada 
berbasis kinerja (bureaucratic by performance).
 Selain itu, dari hasil penelitian di PKP2A III LAN tentang 
implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, diperoleh hasil 
yakni diantaranya komitmen terhadap kompetensi. Elemen komitmen 
terhadap kompetensi secara mendasar memuat upaya untuk 
mensejajarkan antara tuntutan tugas dan fungsi dengan kompetensi 
pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih 
optimal di tengah tuntutan publik dan daya saing daerah dengan 
penyusunan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta 
penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki merupakan 
bagian penting dari elemen ini.Elemen komitmen terhadap kompetensi 
ini terdiri dari identifikasi atas kebutuhan kompetensi dinilai kurang 
memadai;organisasi mempekerjakan individu yang memiliki 
kompetensi dinilai cukup memadai; dan evaluasi atas kompetensi 
pegawai dinilai kurang memadai. Ditarik kesimpulan secara umum 
terkait komitmen terhadap kompetensi adalah perlunya assessment 
kompetensi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memetakan 
kesiapan SDM dalam menghadapi perputaran antar jabatan maupun 
antar fungsi dan tugas.

3.2. REVIEW BENCHMARK PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR 
NEGARA DI BERBAGAI PEMERINTAHAN

 Kabupaten Jembrana adalah sebuah Kabupaten ujung bagian barat 
Pulau Bali, yang sering disebut sebaga gerbang barat Pulau Dewata. 
Perkembangan Kabupaten Jembrana luar biasa dengan peningkatan 
ekonomi paling tajam terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
mencapai 400% selama 6 tahun. Pendapatan perkapita masyarakat pun 
meningkat sampai 50%. Inilah hasil kepemimpinan Bupati Jembrana saat 
ini, Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa yang menerapkan efektifitas dan efisiensi 
menjadi faktor penentu.
 Kesuksesan Jembrana tidak lepas dari peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kompetensi pegawai. 
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Karena faktanya peningkatan kuantitas tidak berbanding lurus dengan 
peningkatan pelayanan aparatur. Peningkatan jumlah justru akan 
membebankan anggaran pada belanja pegawai. Winasa menilai 
penambahan bukan pada kuantitas tetapi pada kualitas.
 Pemanfaatan birokrasi Pemerintahan Kabupaten terkecoh 
sehingga mereka kehabisan tenaga menggaji pegawai. Kondisi semakin 
parah dengan peluang naiknya pegawai honorer yang ingin 
meningkatkan statusnya. Kalau ini tidak terkendali akan menjadi beban 
dan tidak rasionalnya jumlah aparat dengan masyarakat. Saya 
berpendapat kompetensinya yang perlu ditingkatkan bukan 
kuantitasnya. Bila kuantitas dibatasi pada gilirannya pendapatan PNS 
akan bertambah karena angka pembaginya akan lebih kecil. Kalau pola 
sekarang tetap digunakan dengan konsep makan tidak makan kumpul 
sama saja mengajak melarat.
 Sekarang ini di Jembrana relatif sudah baik walau belum terlalu 
ideal karena rekrutmen (dulu) sangat terbatas. Dengan pola rekrutmen 
yang baru, apalagi yang dibuat tahun 2006-2007 yang direkrut dengan satu 
standarisasi yang baik. Bahkan, baru Jembrana yang akan menerapkan 
kompetensi dengan grading kompetensi untuk guru, ada guru kelas A, B, 
dan kelas C pada tahun 2008. Pemkab Jembrana menggandeng 
Universitas Negeri Malang (dahulu IKIP  Malang). Mereka akan menjalani 
3 kali test, yaitu test tulis, test lapangan (melihat kemampuan mengajar), 
dan psikotest. Hasilnya, guru akan memiliki kompetensi dari sisi 
kemampuan.
 Untuk non-guru, Jembrana membuat test komputer sebagai 
tambahan kebutuhan untuk pegawai. Tetapi semestinya kompetensi 
adalah yang paling tepat. Pemkab sekarang kan hanya menerimanya 
tanpa kualifikasi yang dibutuhkan. Semua diangkat tanpa jelas 
kebutuhannya termasuk honorer. Sehingga sekarang pemkab hanya 
meningkatkan saja kualifikasi dan kompetensi. Kita tidak ingin pegawai 
hanya bisa baca dan tulis tetapi kita tingkatkan juga yang ada 
hubungannya dengan pekerjaannya. Apalagi kita sudah IT semua, jangan 
sampai pegawai hanya bengong tidak mengerti apa yang harus dilakukan 
karena tidak mengerti komputer.
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 Penerimaan terakhir sekitar 200 orang yang terpaksa ditunda. 
Mereka harus test ulang. Itu baru satu tahap dan akan meningkat pada hal 
yang lebih fungsional dan lebih ketat. Ini berlaku untuk semua, baik 
honorer maupun pegawai. Pola yang paling baru yang dilakukan untuk 
guru bahasa inggris yang ingin menjadi guru tetap atau pegawai negeri. 
Mereka itu di test dengan TOEFL diatas 500, psikotest, TPA dengan grade 
yang sudah ditentukan. Bila lulus maka akan ada perjanjian lagi dengan 
tanda tangan kontrak. Mereka juga memiliki kewajiban untuk sekolah di 
luar negeri dengan biaya sendiri, misalnya ke Malaysia selama 2 bulan. 
Daripada untuk menyogok maka lebih baik digunakan untuk 
mendapatkan sertifikat dari sana. Setelah itu baru menjadi calon yang 
boleh mengikuti test berikut. Selanjutnya mereka akan mendapat 
kualifikasi yang diharapkan. Bila pola sudah diterapkan maka yakinlah 
bahwa kualitas PNS ini akan meningkat. Terakhir ada 5 orang yang 
mengajukan diri (mengajar) karena sudah mendapat ijasah yang 
memenuhi syarat. Pemkab kemudian mempersilahkan dengan syarat 
harus memiliki ijin belajar. Ijin belajar bisa ditunda. Tetapi syarat mutlak 
adalah transkrip nilai, lalu abstrak, selanjutnya skripsi. Setelah 
mengetahui persyaratan itu mereka mundur semua. Di sini semua 
memiliki ijasah yang dapat dipertanggung jawabkan.
 Jembrana memiliki anggaran pendidikan dan latihan yang 
jumlahnya banyak sekali, baik itu diklat PNS, diklat fungsional, dan diklat 
struktural semua ada. Jumlah totalnya kurang lebih 4 milyar atau sekitar 
5% dari APBD. Selain itu Pemkab juga memberikan subsidi setengah bagi 
mereka yang kuliah S2. Tahun 2007 ini saja Jembrana sudah memberikan 
beasiswa sebanyak 5 milyar. Tahun 2008 diharapkan bisa 10 milyar. Untuk 
diklat dan beasiswa, tidak semua pegawai mendapatkan subsidi itu, 
dengan catatan yaitu bila pegawai maka dia harus kuliah sesuai dengan 
kompetensinya, dan berkuliah di sekolah yang terakreditasi. 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) mendapatkan prioritas 
untuk S2.
 Implementasi reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, salah 
satunya telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
dimana telah dilakukan upaya antara lain (E. T. Ashari ;2010: 7) :
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1. Penerapan komitmen kerja (performance agreement) bagi para 
pejabat struktural berupa pembuatan action plan;

2. Penguatan data base kepegawaian melalui penataan dan 
pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian 
(SIMPEG);

3. Penataan dan pengembangan jabatan fungsional;
4. Penerapan instrumen penilaian kinerja sebagai pendukung DP-3;
5. Pembentukan dan pengembangan divisi SDM Aparatur, yang bertugas 

melaksanakan assesment (paper test), test psycometric, test 
kompetensi, dan konseling stress sebagai bahan penempatan dalam 
jabatan

 Pada tahun 1994, Pemerintah Daerah (antara lain Pemda Jawa 
Barat) mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menentukkan 
bahwa perusahaan yang berlokasi di daerah mereka harus menyetorkan 
sejenis “iuran wajib” untuk mendanai pelatihan tenaga kerja. akan tetapi 
banyak perusahaan yang menolak tegas pembiayaaan tersebut karena 
meragukan kemanfaatannya.(Dalam  Achmad S Ruky hal.253).
 Model benchmark kompetensi aparatur yang juga dapat dijadikan 
teladan pembanding dari beberapa negara lain, sebagaimana model 
yang diterapkan oleh Pemerintah Irlandia, dimana telah menetapkan 
beberapa indikator performa aparatur yang efektif, sebagai dasar 
kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur di setiap levelnya, yaitu 
sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Efektif

People Management  Konsultasi dan mendorong ikatan penuh dengan tim 
yang terlibat, mendorong keterbukaan dan diskusi 
konstruktif seputar issue-issue yang akan dikerjakan

 Mencari jalan keluar terbaik individu dan tim, mendorong 
performa terbaik dan mengidentifikasi issue-issue kinerja 
yang mungkin muncul

 Memberikan nilai dan mendukung pengembangan pihak 
lain, juga terhadap tim

 Mendorong dan mendukung temuan baru untuk 
pekerjaan yang lebih efektif
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Analysis & 
Decision Making

 Secara efektif sepakat dengan sumber informasi yang 
luas, dan melakukan investigasi terhadap issue-issue 
yang relevan

 Memahami implikasi praktis dari informasi dalam 
hubungan dengan konteks yng lebih luas, terkait 
pekerjaan, prosedur, tujuan, dll

 Mengidentifikasi dan memahami issue-issue kunci yang 
sedang hangat/ tren

 Secara tepat menyarikan dan menginterpretasikan 
informasi yang sifatnya numerik, melakukan kalkulasi 
numerik secara akurat

 Memberi gambaran akurat dan membuat rekomendasi 
yang seimbang dan adil, yang didukung dengan bukti-
bukti.

 Membuat kesepakatan dengan tim dengan jalan yang 
baik

 Mendorong, mendengar, dan bertindak pada feedback 
dari tim untuk membuat perbaikan kedepannya

 Secara aktif membagikan informasi, pengetahuan, dan 
kepakaran untuk membantu tim menemukan tujuan-
tujuannya.

 Mengambil alih tugas dan ketentuan yang telah dibuat 
dan melihatnya untuk dapat membuat kesimpulan yang 
memuaskan

 Menggunakan pendekatan yang pragmatis dan logis, 
melakukan setting terhadap tujuan, dan menyampaikan 
hasil yang terbaik dengan sumberdaya yang tersedia 
melalui prioritisasi yang efektif

 Secara konstruktif memberikan tantangan terhadap 
pendekatan yang ada untuk meningkatkan penyampaian 
pelayanan kepada masyarakat

 Secara akurat memperikan parameter sebuah proyek, 
membuat kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi 
masalah

 Meminimalisir kesalahan, melakukan review dan 
memastikan bahwa evaluasi sudah disiapkan

 Memaksimalkan input dari tim yang dimiliki dalam 
memastikan penyampaian hasil yang efektif

 Memastikan prosedur penyampaian pelayanan yang 
sesuai dan mudah diterapkan.

Delivery of Results 
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 Berkomitmen terhadap aturan, konsisten berjuang 
memberikan performa tingkat tinggi

 Memberikan contoh fleksibilitas dan keterbukaan untuk 
berubah

 Tahan banting dan gigih untuk meraih tujuan, meskipun 
mengalami hambatan dan kemunduran

 Memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat ada 
di hati setiap tim kerja

 Menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya
 Bertindak dengan penuh integritas dan mendorong hal 

itu juga (integritas) kepada yang lain.

Interpersonal & 
Communication Skills

 Memodifikasi pendekatan berkomunikasi, untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pihak lain

 Secara aktif mendengar dan memperhatikan pandangan 
pihak lain

 Berhubungan dengan pihak dalam rangka melakukan 
kerjasama

 Bernegosiasi jika dibutuhkan, dalam rangka meraih 
outcome yang memuaskan

 Mempertahankan fokus dalam membuat kesepakatan 
dengan masyarakat dengan cara yang lebih efektif, 
efisien, dan terhormat

 Tegas dan profesional ketika bersinggungan dengan issu-
issu yang menantang

 Berekspresi secara jelas dan dengan cara yang baik 
ketika berbicara dan juga menulis.

Specialist Knowledge, 
Expertise and 
Self Development

 Memamerkan ketrampilan tingkat tinggi/ kepakaran 
didalam areanya sendiri dan menyiapkan panduan 
kepada sesama rekan kerja

 Memiliki kejelasan pemahaman terhadap aturan, tujuan, 
dan target, serta bagaimana mendukung penyampaian 
pelayanan oleh unit/ departemen/ organisasi dan mampu 
mengkomunikasikan bersama tim

 Memimpin dengan memberikan teladan, memberikan 
contoh pengembangan organsiasi dengan setting waktu 
yang tepat, dan membangun inisiatif untuk diri dan juga 
tim.

Drive & Commitment 
to Public Service 
Values

Sumber: Irish Civil Service, n.d.
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Apabila dituangkan kedalam sebuah gambar, maka dapat dilihat sebagai 

berikut:

Gambar 3.1. Civil Service Competency Model: Irish Executive Officer Level

Sumber: Irish Civil Service, n.d.

 Pada bulan Agustus tahun 2005, Pemimpin Lembaga Manajemen 
Sumber Daya Aparatur Kanada (Public Service Human Resources 
Management Agency of Canada) dan Pemimpin Komisi Aparatur Sipil 
Kanada (Public Service Commission of Canada), mengumumkan update 
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dan penyederhanaan dari Key Leadership Competencies Profile yang 
merefleksikan nilai-nilai ketrampilan kepemimpinan (leadershipskills), 
berbagai kemampuan (abilities), dan karakteristik-karakteristik 
(characteristics) yang diperlukan oleh pelayanan publik dalam 
menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang.
 Profil kompetensi tersebut terbangun dari nilai-nilai dan etika-etika 
sebagai pondasi/ dasar dari kepemimpinan dan terhubung dengan 
manajemen akuntabilitas. Profil yang dibentuk, terdiri dari:

1. Model yang terbagai menjadi empat kompetensi yang disertai definisi 

(mulai dari level bawah hingga level manajerial)

2. Panduan perilaku efektif yang spesifik dari setiap kompetensi dan juga 

dari enam tingkatan rangkaian kepemimpinan

3. Perilaku tidak efektif yang umum dilakukan setiap kompetensi dari 

semua tingkatan/ level.

 Pemerintah Kanada melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan 
Human Resources Management, mendorong dan mencoba 
mengintegrasikan berbagai macam strategi dan aktivitas. Model yang 
tercipta adalah seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2. Model kompetensi di Kanada

Sumber : 
Public Service Human Resources 
Management Agency of Canada : 2005
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 Adapun elaborasi dari nilai-nilai yang terkandung didalam model 
tersebut, diuraikan sebagai berikut :
1. Nilai (values) dan Etika (ethics): 
 Integritas dan penghormatan. Pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat Kanada pasti memastikan bahwa nilai integritas selalu 
dilakukan baik pada tataran individu maupun organisasi dalam 
praktiknya, menghormati masyarakat dan juga nilai-nilai pelayanan 
kepada publik, termasuk nilai-nilai demokratis, etis, profesional, nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat. Para pelayanan publik membangun 
penghormatan, bahasa yang mudah dipahami, tempat kerja yang 
berbeda (nyaman) dan inklusif, dimana keputusan dan transaksi 
dibuat secara transparan dan adil.  Mereka (pelayan publik) benar-
benar menjalankan prinsip akuntabilitas bagi mereka sendiri, para 
aparatur, dan juga organisasi di setiap tingkatan aksinya. 

2. Pemikiran strategis (Strategic thinking): analisis dan ide. 
 Perencanaan dan saran-rekomendasi yang dihasilkan oleh para 

pimpinan unit layanan publik di Kanada berdasar pada analisis dari 
isu-isu dan tren, serta bagaimana kesemuanya terhubung dengan 
tanggungjawab, kemampuan, dan potensi organisasi. Mereka intens 
memantau lingkungan yang dinamis dan kompleks, dengan membuat 
model antisipasi, memunculkan krisis, dan menilai kemungkinan 
alternatif apa yang bisa dilakukan. Lebih lanjut, mereka membangun 
saran kebijakan yang well-informed, yang sensitif serta responsif 
dengan berbagai keinginan/ kebutuhan para pemangku kepentingan 
dan para juga para relasinya. Pada akhirnya mereka akan melakukan 
refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan berdasarkan arahan 
strategis dari pelanyanan publikyang ada, serta melakukan positioning 
demi suksesnya organisasi pelayanan publik.

3. Ikatan (Engagement): masyarakat, organisasi, partner.
 Pelayan publik mengikat masyarakat, organisasi, dan para partner 

dalam membangun tujuan, membuat perencanaan, dan 
menyampaikan hasil. Mereka membuat dasar pekerjaan dengan 
membangun koalisi dengan para pemain kunci. Mereka memobilisasi 
tim, membangun momentum untuk menyelesaikan pekerjaan 
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dengan cara komunikasi  secara je las dan konsisten,  
menginvestasikan waktu dan energi untuk mengikat seluruh warga 
organisasi. Mereka menggunakan kemampuan bernegosiasi dan 
kemampuan beradaptasi untuk mendorong para aktor yang terlibat, 
kolaborasi, dan untuk mempengaruhi keberhasilan outcome. Mereka 
mengikuti dan memimpin melewati batas untuk mengikat 
keseluruhan stakeholders, partners, dan masyarakat dalam sebuah 
agenda dan strategi yang dibagikan untuk dipahami bersama.

4. Manajemen Unggul (Management Excellence): manajemen aksi, 
manajemen masyarakat, manajemen finasial.

 Pelayanan publik menyampaikan hasil dengan memaksimalkan 
efektivitas dan kontinuitas. Mereka memastikan bahwa masyarakat 
telah memberikan dukungan dan perlengkapan yang mereka 
butuhkan dan olehkarenanya tugas-tugas sebagai keseluruhan 
kapasitas dan keragaman berpapasan dengan tujuan-tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang dari organisasi. Mereka merangkul 
masyarakat, tugas, dan sistem dengan strategi bisnis untuk 
menyeleraskan dengan pekerjaan dan apa yang mereka lakukan. 
Mereka meimplementasikan sistem akuntabilitas SDM dan sumber 
daya finansial secara teliti dan komprehensif, selaras dengan kerangka 
manajemen akuntabilitas (Management Accountability Framework). 
Mereka memastikan bahwa integritas dan manajemen informasi serta 
pengetahuan adalah tanggungjawab pada setiap level dan menjadi 
sebuah faktor kunci dalam mendisain dan memutuskan keseluruhan 
kebijakan dan program yang ada.

75



BAB IV
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

 Berikut ini akan dipaparkan mengenai kajian peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia, 
terkait kompetensi aparatur dan pengembangan kompetensi aparatur 
dari perspektif perundangan yang berlaku.

4.1. SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
 Manajemen Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara.Pada Ketentuan Umum dikatakan bahwa Manajemen ASN 
adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang 
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karenanya 
dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai reformasi birokrasi, 
perlu ditetapkan aparatur sipil Negara sebagai profesi yang memiliki 
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit 
dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. 
 Dalam Pasal 52 dinyatakan bahwa manajemen ASN 
diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang meliputi 2 (dua) jalur 
kepegawaian yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK. Sedangkan 
pasal 53 menjelaskan bahwa Manajemen ASN di instansi pusat dan 
instansi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 
 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN 
dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN secara 
nasional. Kebijaksanaan Manajemen ASN itu meliputi : pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi 
utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama. Dalam 
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penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Presiden dibantu oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN) terkait kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta 
pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku 
ASN. Juga dibantu Lembaga Administrasi Negara terkait kewenangan 
penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan dan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN serta Badan 
kepegawaian Negara terkait kewenangan penyelenggaraan Manajemen 
ASN,pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
 Fungsi ASN sebagaimana dipaparkan dalam pasal 10 yaitu sebagai 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu 
bangsa. Sedangkan tugas ASN itu sendiri adalah melaksanakan kebijakan 
publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian essuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan 
publik yang professional dan berkualitas serta mempererat persatuan 
dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Peran vitalnya sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 
professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Ditilik dari jabatan ASN dalam pasal 13 
terdiri dari 1) jabatan administrasi yang terbagi atas jabatan administrator, 
jabatan pengawas dan jabatan pelaksana (pasal 14); 2) jabatan 
fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan 
fungsional ketrampilan (pasal 18) ; 3) jabatan pimpinan tinggi yang terdiri 
dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan 
jabatan pimpinan tinggi pratama (pasal 19). Kesemua jabatan diatas 
menuntut kualifikasi, kompetensi dasar dan kompetensi sesuai bidang 
tugas khusus jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi 
membutuhkan kompetensi manajerial serta kompetensi sosial kultural. 
Selain itu, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan 
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dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
 Dalam hal kaitan dengan pengembangan kompetensi, LAN 
memiliki fungsi (pasal 43) yaitu sebagai berikut : 
1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai 

ASN, pembinaan pendidikan dan platihan kompetensi manajerial 
ASN, 

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial 
pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga 
pendidikan dan pelatihan lainnya, 

3. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN, dan 
4. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN 

baik sendiri maupun bersama dengan lembaga pemerintah lainnya. 

 Sedangkan tugas LAN  itu sendiri adalah :
1. Meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai 

dengan kebutuhan kebijakan
2. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi
3. Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

pegawai ASN secara nasional
4. Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pendidika, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, 
serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan 
melibatkan kementerian dan lembaga terkait

5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan 
penjenjangan

6. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis 
kebijakan publik

7. Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan

4.1.1. Profil Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 Pada Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 ini,kompetensi ASN 
yang dijabarkan meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi 
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pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja 
secara teknis;

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

 Pengertian kompetensi teknis menurut Perka BKN No.8/2013 
tentang Pedoman perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS adalah 
kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam 
melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Pengetahuan kerja ini merupakan 
pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang 
diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik 
maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS 
terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui 
pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
 Keterampilan kerja dalam kompetensi teknis ini berarti 
keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan 
kerja, yang meliputi: 
1. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill); 
2. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu 

pekerjaan (task management skill); 
3. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang 

berbeda (contigency management skill); 
4. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja 
(job/role environmental skill); 

5. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama 
di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skill). Pengertian 
sikap kerja dalam keterampilan teknis disini adalah perilaku pns yang 
menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, 
apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan. 
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 Terdapat standar kompetensi teknis berdasar pelaksanaan tugas 
dan syarat jabatan. Terdapat kualifikasi kompetensi yang meliputi : 
1. Kompetensi umum, yakni kompetensi yang wajib dimiliki untuk 

semua fungsi pekerjaan di organisasi/ instansi/ unit yang 
distandardisasi; 

2. Kompetensi inti yaitu kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-
masing fungsi pekerjaan/jabatan; 

3. Kompetensi pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk 
menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi 
pekerjaan yang lainnya. 

 Berdasar Perka BKN Nomor 7/2013 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Kompetensi Manajerial PNS, kompetensi manajerial 
didefinisikan sebagai soft competency yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 
jabatan. Ada tiga kategori dalam kompetensi manajerial, yakni ; 
1. mutlak: artinya kompetensi tersebut harus ada, karena ketiadaan 

kompetensi ini tidak dapat diganti oleh kompetensi lain; 
2. penting: artinya ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan 

pelaksanaan tugas tidak efektif, karena dapat diganti/diwakili oleh 
kompetensi lain; 

3. perlu: artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu diperlukan dalam 
jabatan yang bersangkutan tanpa kompetensi ini tidak berpengaruh 
pada pelaksanaan tugas.

 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46-A Tahun 
2003tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 
Struktural Pegawai Negeri Sipil mengelompokkan jenis kompetensi 
berdasarkan dua kelompok,yakni Kompetensi Dasar dan Kompetensi 
Bidang.
 Kompetensi Dasar adalahkompetensi yang wajib atau mutlak harus 
dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki jabatan struktural (pejabat 
struktural) di lingkungan instansipemerintah. Kompetensi Dasar yang 
harus dimiliki tersebut terdiri atas 5jenis, yaitu: (1) integritas atau integrity, 
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(2) kepemimpinan atau leadership ,  (3)perencanaan dan 
pengorganisasian atau planning and organizing, (4) kerjasamaatau 
collaboration, dan (5) fleksibilitas atau flexibility (BKN-RI, 2003).Kelima 
jenis kompetensi dasar tersebut kemudian diwujudkan kedalamstruktur 
kompetensi jabatan beserta level kemampuan (proficiency level) 
yangharus di miliki untuk setiap jenjang golongan.

4.1.2. Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara
 Berdasar Pasal 69 UU ASN, pengembangan karier PNS dilakukan 
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan 
Instansi Pemerintah yang dilakukan dengan mempertimbangkan 
integritas dan moralitas. Pada UU  Nomor 5 tahun 2014 ini, kompetensi 
ASN yang dimaksudkan meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi 

pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja 
secara teknis;

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

 
 Pe n g e m b a n g a n  k a r i r  a p a r a t u r  s i p i l  N e g a r a  j u g a  
mempertimbangkan sisi integritas yang diukur dari kejujuran, kepatuhan 
terhadap ketentuan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, 
dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Juga 
mempertimbangkan sisi moralitas yang diukur dari penerapan dan 
pengamalan nilai etika, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.

4.1.3. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 Pada pasal 70 UU ASN, disebutkan bahwa setiap pegawai ASN 
memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi,dan 
harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai 
salah satu dasar dalam pengangkatan dalam jabatan dan pengembangan 
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karir bagi PNS dan salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya bagi 
PPPK.
 Pengembangan kompetensi ini dilakukan antara lain melalui 
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Selain itu juga 
dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk melakukan 
praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 
1 (satu) tahun juga dengan melakukan pertukaran antara PNS dengan 
pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kesempatan 
prioritas untuk pengembangan kompetensi dapat diberikan sebagai 
salah satu bentuk penghargaan kepada PNS atau PPPK yang telah 
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, 
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan  tugasnya. 
 Lebih terperinci terkait pengembangan kompetensi dijabarkan 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor xx Tahun 2013 
tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pada pasal 167.Pengembangan 
kompetensi dapat pada pasal 82 disebutkan bahwa pengusulan 
pengangkatan PNS pada jabatan fungsional dari Pejabat yang Berwenang 
(PyB) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian pegawai  ASN dan pembinaan Manajemen ASN di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, di instansi masing-masing setelah mendapat 
pertimabngan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. PPK 
menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional 
ketrampilan jenjang pemula dan jabatan fungsional keahlian jenjang ahli 
madya.
 Pengembangan kompetensi diatas merupakan upaya untuk 
pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi 
jabatan dan rencana pengembangan karier, dimana dilakukan pada 
tingkat instansi dan nasional. Kesempatan ini diberikan bagi setiap PNS 
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi 
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PNS yang bersangkutan dengan minimal 80 jampel atau jamlat dalam 1 
(satu) tahun. 
 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ini wajib dilakukan 
oleh PPK dengan menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan 
kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi dan evaluasi 
pengembangan kompetensi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 167 
ayat 5. Karenanya pengembangan kompetensi tersbeut menjadi dasar 
dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. 

4.1.4. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 
Aparatur Sipil Negara

 Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi terdiri atas 
inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS 
dan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi. Ini terkait dengan 
seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi baik di tingkat instansi maupun 
nasional.  Rencana pengembangan kompetensi tersebut dilakukan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam 
rencana kerja anggaran tahunan instansi. Sebagai bahan penyusunan 
rencana pengembangan kompetensi tersebut, dilakukan analisis 
kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Analisis 
kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan profil 
kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan 
yang akan diduduki. Sedangkan analisis kesenjangan kinerja dilakukan 
dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target  
kinerja jabatan yang diduduki.
 Sedangkan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan 
kompetensi dari jalur non PNS terkait seleksi pengisian jabatan Pimpinan 
Tinggi dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dan ditetapkan 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)., yang meliputi :
1. Jenis kompetensi yan g perlu dikembangkan
2. Target pns yang akan dikembangkan kompetensinya
3. Jenis dan jalur pengembangan kompetensi
4. Penyelenggara
5. Jadual / waktu pelaksanaan
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6. Kesesuaian dengan standar kurikulum dari instansi pembina jenis 
diklat

7. Anggaran yang dibutuhkan.

 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi nasional  diatas 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah serta pembangunan.  
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi di tingkat nasional 
tersebut diatas meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis 
(kompetensi teknis dan kompetensi fungsional), dan kompetensi 
sosiokultural. Penyusunan kompetensi teknis dilakukan oleh instansi 
teknis, penyusunan kompetensi instansi Pembina jabatan fungsional dan 
penyusunan kompetensi manajerial dan kompetensi sosio cultural 
dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

4.1.5. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara

 Pada pasal 174 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi 
aparatur sipil Negara dapat dilakukan dalam bentuk :
a. pendidikan dan 
b. pelatihan. 

 Pasal 175 menegaskan bahwa pengembangan kompetensi dalam 
bentuk pendidikan formal dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keahlian PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dengan 
pemberian tugas belajar yang diberikan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan standar kompetensi jabatan  dan pengembangan karir. 
Prioritas pengembangan kompetensi diberikan dalam bentuk tugas 
belajar sebagai salah satu bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian tugas belajar adalah bentuk 
pengembangan kompetensi instansional.
 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sebagaimana 
yang diuraikan dalam pasal 176, dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal 
dan non-klasikal. Pelatihan klasikal dilakukan melalui proses 
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pembelajaran tatap muka didalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, 
seminar, kursus dan penataran. Sedangkan jalur pelatihan non klasikal 
paling kurang meliputi e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan 
jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. 
 Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara mandiri, 
oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan;bersama dengan 
instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan 
pengembangan kompetensi tertentu; ataubersama dengan lembaga 
pengembangan kompetensi yang independen.
 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi manajerial dan 
kompetensi sosial kultural dilakukan oleh LAN. Penyusunan rencana 
pengembangan kompetensi teknis fungsional dilakukan oleh instansi 
pembina jabatan fungsional. Pelaksanaan pengembangan kompetensi 
teknis dilakukan melalui jalur pelatihan. Pelatihan teknis dilaksanakan 
untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan 
pengembangan karier. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis 
sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang. Jenis dan 
jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi 
teknisyang bersangkutan. Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga 
pelatihan terakreditasi.
 Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan 
melalui jalur pelatihan. Pelatihan fungsional dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan 
karier. Pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 
Jenis dan jenjangpengembangan kompetensi fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan 
fungsonal. Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan 
terakreditasi. 
 Pelaksanaan pengembangan kompetensi sosial kultural dilakukan 
melalui jalur pelatihan. Pelatihan sosial kultural dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan 
karier.Pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana 
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dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi sosial kultural sesuai standar 
ko m p e t e n s i  j a b a t a n . Pe n g e m b a n g a n  ko m p e t e n s i  s o s i a l  
kulturalditetapkan oleh LAN.Pelatihan kompetensi sosial kultural 
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.Pelaksanaan 
pengembangankompetensi manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan. 
Pelaksanaan Pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur 
pelatihandilakukan melalui pelatihan struktural.Pelatihan struktural 
terdiri atas:
1. Kepemimpinan Madya;
2. Kepemimpinan Pratama;
3. Kepemimpinan Administrator;
4. Kepemimpinan Pengawas.

 Pelatihan struktural kepemimpinan Madya diselenggarakan oleh 
LAN. Pelatihan struktural kepemimpinan Pratama, Administrator dan 
Pengawas diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah 
terakreditasi.
 Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran 
pembangunan nasional dilaksanakan pelatihan di tingkat nasional yang 
diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya yang dilaksanakan oleh LAN. Pelatihan dapat dilakukan melalui 
kerjasama dengan instansi lain. LAN bertanggung jawab atas pengaturan, 
koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. 
Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui Sistem 
Informasi Pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN. 
Kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diolah dan diusulkan oleh BKN kepada LAN.

4.1.6. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 Evaluasi pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi 
sosial kultural dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan 
kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural PNS dengan 
standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.Evaluasi 
pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural 
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dilakukan oleh LAN.Hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis 
disampaikan kepada Menteri.
 Evaluasi pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan untuk 
menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi teknis PNS dengan 
standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.Evaluasi 
pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),dilakukan oleh instansi teknis masing-masing.Hasil evaluasi 
pengembangan kompetensi teknis disampaikan kepada Menteri melalui 
LAN.
 Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan 
untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi fungsional PNS 
dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.Evaluasi 
pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.Hasil 
evaluasi pengembangan kompetensi fungsional disampaikan kepada 
Menteri melalui LAN.Hasil evaluasi pengembangan kompetensi nasional 
dipublikasikan dalam Sistem Informasi Pelatihan yang terintegrasi 
dengan Sistem Informasi ASN.

4.2.  PERMASALAHAN DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
 Dalam implementasinya, pengembangan kompetensi berjalan 
sendiri-sendiri tanpa arahan dan tujuan yang terkait langsung dengan 
peningkatan kinerja individu dan organisasi. Berdasarkan kondisi 
faktualnya, berbagai permasalahan pengembangan kompetensi ASN 
menjadi kendala diantaranya, yaitu :
1. Kebijakan pengembangan pegawai belum berdasar pada analisis 

organisasi. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan selama ini 
masih sebatas pada pemenuhan kewajiban kepatuhan pada 
peraturan perundang-undangan seperti diklat berjenjang 
kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat untuk jabatan fungsional dan 
diklat teknis seperti pengelolaan perbendaharaan dan keuangan dan 
pengelolaan barang dan jasa. Diklat teknis penunjang tugas organisasi 
tidak mendapat porsi perhatian yang sama.
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2. Belum mengacunya perencanaan kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan pada perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional 
maupun daerah (khusus untuk asn di daerah). Melihat perencanaan 
pembangunan daerah dan pengembangan asn berjalan terpisah dan 
terintegrasi yang berindikasi pada pencapaian target pembangunan 
tidak memenuhi karena kurangnya dukungan kompetensi sumber 
daya aparatur dalam pelaksanaannya.

3. Pada tahapan instansional, pengembangan sumber daya aparatur 
tidak berintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan 
rencana strategis yang disusun. Formalitas kepatuhan pada peraturan 
dalam pengembangan kompetensi bukan berdasarkan pada tuntutan 
pencapaian rencana strategis.

4. Pemahaman parsial dalam pengembangan kompetensi sebatas 
pendidikan dan pelatihan. Dalam kerangka itulah, UU ASN 
mengamanatkan dalam berbagai sarana pengambangan kompetensi 
tidak terbatas pada diklat saja juga pada seminar, penataran dan 
pertukaran/magang di swasta. 

5. Pengembangan kompetensi terpisah dari kebijakan pola karir, yang 
berujung pada kinerja individu dan kinerja organisasi tidak 
menemukan kesesuaian. Inilah yang mendasari integrasi kebijakan 
pengembangan kompetensi dengan pola karir sehingga mampu 
mendukung kinerja individu dan kinerja organisasi pada akhirnya. 

 Atas dasar kondisi tersebut, ditemukanlah fenomena-fenomena 
kondisi aparatur kita sebelumnya yang memerlukan perhatian dan 
prioritas utama dalam perbaikannya, diantaranya:
1. Mismatch, dimana antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan 

tuntutan kompetensi bidang tugasnya. Ketidaktepatan penempatan 
pegawai dalam jabatan karena mengutamakan (orientasi) 
persyaratan administratif pada pangkat dan DUK, padahal pangkat 
tidak selalu sejalan dengan kompetensi. Hal ini juga dipengaruhi salah 
satunya dikarenakan pengadaan/ rekruitmen yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
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2. Underemployed yaitu belum adanya target atau kontrak kinerja yang 
harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya.

3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/ merata mengenai 
kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah).

4. Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS dan belum optimalnya 
pelayanan PNS terhadap masyarakat. Objektifitas sistem penilaian 
kinerja masih dipertanyakan, termasuk belum diterapkannya job 
description secara rinci, pengukuran terhadap beban kerja, serta 
standar kompetensi jabatan.

5. Lemahnya penyusunan pola karir yang berakibat sangat menyulitkan 
identifikasi kebutuhan diklat.

6. Database PNS belum sesuai dengan harapan untuk manajemen 
kepegawaian,terutama dalam pembuatan perencanaan kebutuhan 
pegawai.

7. Belum diterapkannya sistem reward and punishment secara tegas dan 
jelas di kalangan PNS. Berbagai peraturan disiplin PNS belum 
dilaksanakan secara konsisten.

8. Masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS. Sistem imbalan 
masih belumberfungsi sebagai reward system, karena besaran gaji 
ditetapkan berdasarkan tinggirendahnya pangkat secara merata. 
Padahal pangkat tidak selalu terkait dengankompetensi, beban tugas, 
tanggung jawab, budaya kerja, dan sebagainya.

9. Intervensi politik terhadap pengembangan karir PNS, yang ditandai 
dengan:
a. Dengan ditetapkannya Gubernur/ Bupati/ Walikota yang notabene 

pejabat politis sebagai pejabat pembina kepegawaian yang 
mempunyai kewenanganmengangkat, memindahkan, dan 
memberhent ikan PNS di  instansinya,  makaterdapat  
kecenderungan bahwa PNS tersebut dikooptasi oleh kekuatan-
kekuatan politik yang ada di daerah.

b. Adanya kerancuan antara jabatan politis dan jabatan karir, 
kerancuan tersebut tentunya akan menciptakan instabilitas 
pemerintahan.
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c. Karir pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh merit system tapi 
sering pertimbangan politisnya yang lebih dominan. Kondisi 
tersebut menyebabkan tidak adanya perencanaan karir yang jelas 
dan security of tenure. Dampaknya PNS berusaha mencari dan 
melakukan pendekatan kepada pejabat politis tersebut. Hal 
tersebut tentunya akan membawa kondisi yang tidak kondusif 
untuk menciptakan profesionalisme pegawai. Padahal sistem 
kepegawaian seharusnya berbasis merit system, namun dalam 
kenyataannya telah berubahmenjadi spoiled system.

10. Tidak adanya tour of area PNS untuk berkarir di daerah lain yang akan 
membahayakan keutuhan NKRI.
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BAB V
GAMBARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

5.1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5.1.1. Gambaran Kondisi Kepegawaian
1. Postur Kepegawaian
 Kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Timur menurut 

1
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Robyan Noor  jumlah 
pegawainya (existing) belum dalam kondisi ideal. Hingga Desember 
2014, jumlah pegawai di Provinsi Kaltim sebanyak 7.163 pegawai. 
Menurutnya, proporsi pegawai kompeten di Kaltim sekitar 68 persen dan 
sisanya tidak kompeten. Tidak kompetennya PNS Provinsi Kaltim ini, 
menurut Robyan Noor di antaranya dikarenakan kebijakan dari pusat, 
mulai dari adanya rekruitmen PNS daerah yang dilakukan karena 
likuidasi instansi vertikal (tahun 2001), di mana saat itu, pegawai yang 
semula 4.800 pegawai menjadi 11.000 pegawai.
 Penyebab lainnya, kebijakan penerimaan tenaga honorer dimana 
saat itu, provinsi Kaltim menerima sekitar 2.000 pegawai untuk menjadi 
pegawai Pemprov. Kebijakan lain yang mempengaruhi kompetensi dan 
upaya pembinaan yang harus dilakukan adalah adanya kebijakan untuk 
pengangkatan tenaga atlet menjadi PNS. Menurut Robyan Noor, 
kebijakan rekruitmen pegawai yang bersifat top-down saat ini tidak tepat 
dilakukan, dan sebaiknya perekrutan pegawai sesuai kebutuhan 
pengembangan daerah. 
 Di tahun 2014, dari 1.901 kebutuhan pegawai yang diusulkan 
Pemprov Kaltim mendapatkan jatah/kuota 179 pegawai dimana sekitar 
80 persen-nya diperuntukkan bagi tenaga pendidik, kesehatan, dan JFT, 
sedangkan 20 persen dari formasi untuk JFU disebar di instansi teknis di 

1       Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Kalimantan, Robyan Noor pada tanggal 9 Juli 2015
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lingkup Pemprov Kaltim seperti pertambangan, pertanian, perkebunan 
2

hingga keuangan.
 Pengusulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan 
analisis beban kerja, yang berpengaruh pada penyempurnaan kembali 
alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap jabatan sehingga akan 
berpengaruh kepada perbaikan sistem kerja dan rekrutmen pegawai 
professional. 
 Secara lengkap komposisi PNS di Provinsi Kalimantan Timur tersaji 
dalam tabel berikut :

 2      http://kaltim.tribunnews.com/2014/07/06/pemprov-kaltim-buka-lowongan-179-cpns-2014 diunduh pada 
        15 September 2015
3      http://kaltimbkd.info/index.php/id/informasi-kepegawaian/info-lainnya/206-rekap-jumlah-aparatur diunduh 
        15 September 2015

Tabel 5.1. Rekap PNS Provinsi Kalimantan Timur 
berdasarkan eselonisasi (Desember 2014)

Berdasar Eselon  Berdasar Golongan

Eselon
 

Jumlah
 

Golongan
 

Jumlah

Es I

 
1

 
Gol I

 
389

Es II

 

62

 

Gol II

 

2155

Es III

 

310

 

Gol III

 

3849

Es IV

 

791

 

Gol IV

 

770

Jumlah Eselon 1164

Non Eselon 5999

Total PNS 7163

Sumber : BKD Prov Kaltim, data diolah

 Dari 7.163 PNS, sebanyak 4.619 atau 64,48 persen-nya merupakan 
pegawai golongan III dan IV, dimana pejabat struktural-nya berjumlah 

31.164 pegawai dan sebanyak 1.301 pegawai telah mengikuti Diklatpim.  
Hingga Desember 2014, jumlah pegawai JFT sebanyak 1.310 pegawai dan 
meningkat di Maret 2015 menjadi 1.977 pegawai.
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Tabel 5.2. Rekap PNS Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat pendidikan 
(Desember 2014)

Pendidikan 
Gender  

Jumlah
P  W  

S3
 

13
 

1
 

14

S2

 
509

 
243

 
752

S1

 

1258

 

882

 

2140

D IV

 

81

 

73

 

154

SM

 

115

 

209

 

324

D III

 

257

 

484

 

741

D II

 

1

 

2

 

3

D I

 

29

 

35

 

64

SLTA 1666 823 2489

SLTP 218 45 263

SD 177 42 219

Jumlah 4324 2839 7163

Sumber : http://kaltimbkd.info/index.php/id/statistika‐pns/statistika‐pns/175‐pns‐berdasarkan
‐pendidikan diunduh 14 September  2015

 Berdasarkan data PNS Provinsi Kaltim, jika dilihat dari tingkat 
pendidikannya, PNS Provinsi Kaltim paling banyak berpendidikan SLTA 
(2.489 pegawai atau 34,75 persen) dan berpendidikan S1 (2.140 pegawai 
atau 29,88 persen), sedangkan yang berpendidikan S2 dan S3 sebanyak 
766 pegawai atau 10,69 persen dari total PNS. Perlu peningkatan 
kesadaran untuk pengembangan kualitas dan kapasitas dari sisi tingkat 
pendidikan, dan sepanjang 2009-2014 telah ada 745 pegawai yang 
melaksanakan tugas belajar maupun ijin belajar, dimana untuk tahun 
2014 sebanyak 116 pegawai yang melaksanakan tugas belajar maupun 
ijin belajar baik untuk jenjang D3, S1, S2, dan S3.
 Besarnya jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV, cukup 
banyaknya pegawai struktural yang telah didiklatkan serta adanya upaya 
peningkatan jenjang pendidikan pegawai mengindikasikan bahwa 
sebagian besar pegawai memiliki tingkat pengetahuan dan kompetensi 
(serta pengalaman) yang relatif cukup tinggi dalam menjalankan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan  daerah. 

95



 Terkait fokus penelitian yang membatasi pada jabatan pimpinan 
tinggi (level eselon I dan eselon II), data per Desember 2014 menyebutkan 
sebanyak 62 pegawai di eselon II dan 1 pegawai eselon I, termasuk di 
dalamnya 11  perempuan di eselon II. Ini menunjukkan Kaltim terbuka 
bagi kepemimpinan perempuan, bahkan di tingkat eselon di bawahnya, 
33 persen dijabat oleh perempuan.

2. Kelembagaan/ Kondisi Layanan Publik
 Keberhasilan untuk melaksanakan pelayanan publik, termasuk 
melakukan azas keterbukaan informasi publik sebagaimana 
diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 21 Tahun 
2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018, yaitu mencapai predikat Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK) sebagai wujud terhadap kebijakan Gubernur 
Kalimantan Timur yang telah mencanangkan zona integritas, dan 
melakukan penguatan kelembagaan PTSP sebagai quick win dalam 
memberikan pelayanan perizinan secara profesional. Dari aspek 
pelayanan publik, hampir semua perizinan di Pemprov Kaltim menjadi 
kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
 Terkait layanan pendidikan, melalui jalur pendidikan pemerintah 
secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas SDM. Program wajib 
belajar 9 tahun dan 12 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), 
dan berbagai program pendukung lainnya. Pada tahun 2013/2014jumlah 
anak bersekolah TK meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 56.794 
menjadi 67.560murid. Kondisi ini dimungkinkan karena mulai 
diberlakukannya secara tertib batasan minimal usia masuk sekolah SD.  
Pada periode yang sama jumlah anak bersekolah di SD Negeri mengalami 
peningkatan yaitu dari 360.317 murid menjadi 363.096 murid. Sama hal 
nya dengan SD swasta mengalami peningkatan dari 43.546 murid 
menjadi 46.808 murid. Sedangkan untuk  jumlah guru TK dan SD masing-
masing 4.799 orang, SD negeri 22.036 orang dan SD swasta 2.934 orang. 
Sehingga ratio jumlah muridterhadap guru untuk TK 14 , SD negeri 16 dan 
SD swasta 16 orang. Untuk sekolah lanjutan baiklanjutan pertama (SLTP) 
maupun Menengah (SLTA) mengalami 48.484 dan 8.681 murid. 
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 Tahun 2014, terdapat 180 unit puskesmas dan 661 unit Pustu 
tersebar di seluruh wilayah operasional kabupaten/kota termasuk 
wilayah pedalaman K alimantan Timur. Peningkatan jumlah 
Puskesmas/Pustu sejalan dengan jumlah dokter. Pada tahun 2014 jumlah 
dokter di Puskesmas sebanyak 607 orang. Jumlah rumah sakit pada tahun 
2014 sebanyak 42 unit dengan jumlah tempat tidur 4.538 tempat tidur. 
Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan masih diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sekaligus secara tidak 
langsung dapat mengurangi biaya kesehatan untuk masyarakat luas. 
Jumlah dokter, tenaga medis, paramedis, non teknis medis mengalami 
penurunan. Untuk dokter umum pada tahun 2013 berjumlah 1.007 orang 
dan tahun 2014 menurun menjadi 908 orang. Demikian pula untuk dokter 
spesialis. (Sumber : Kaltim dalam Angka 2015).

3. Prioritas pembangunan daerah/ visi misi daerah
 Kinerja pembangunan Kaltim di tahun 2013 sangat dipengaruhi 
oleh aspek kesejahteraan masyarakatnya, didukung aspek pelayanan 
umum dan aspek daya saing daerah. Dikaitkan dengan Indeks 
Pembangunan Manusia, maka dari tahun 2011 hingga 2013, IPM Kaltim 
meningkat seiring dengan meningkatnya Indeks Kinerja Pembangunan 
Kaltim. Di tahun 2013, kemampuan ekonomi daerah memiliki prioritas 
utama dalam menentukan aspek daya saing daerah diikuti oleh iklim 
investasi, SDM dan fasilitas wilayah/infrastruktur.
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Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, Analisis Indeks Kinerja Pembangunan; 
Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2013

Gambar.5.1  Nilai IKP dan IPM Provinsi Kaltim, Tahun 2011-2013

 Perekonomian Kalimantan Timur tahun 2014 mengalami 
perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 
tertinggi dicapai di lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, disusul 
pertumbuhan lapangan usaha jasa pendidikan dan jasa administrasi 
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta jasa perusahaan. 
Untuk lapangan usaha lainnya (yakni lapangan usaha pertanian, 
kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 
dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi 
dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan minum; informasi dan 
komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial) juga mengalami pertumbuhan yang positif.
 Lapangan usaha industri pengolahan dari 2010 ke 2013 
pertumbuhannya selalu negatif, namun di tahun 2014 pertumbuhannya 
positif, kebalikannya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian di 
tahun 2010 hingga 2013 pertumbuhannya positif, dan di tahun 2014 
mengalami pertumbuhan negatif. Meskipun laju pertumbuhannya 
negatif, namun kedua lapangan usaha ini mendominasi perekonomian 
Kaltim. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta 
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lapangan usaha kontruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan 
eceran, lapangan usaha transportasi dan pergudangan kontribusinya 

4semakin meningkat terhadap perekonomian Kaltim.
 Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong terbesar 
pada kinerja pembangunan Kaltim disusul aspek pelayanan dan daya 
saing daerah. Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian, 
lapangan usaha industri pengolahan dan pertumbuhan lapangan usaha 
pertanian dan lainnya berpengaruh besar pada peningkatan kinerja 
pembangunan daerah.
 Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim Maju 2018) 
adalah “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan Berkeadilan 
berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”. Untuk 
mewujudkan visi tersebut, Kaltim memfokuskan diri pada 5 misi-nya, 
yakni :
a. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim;
b. Mewujudkan daya saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA 

dan Energi terbarukan;
c. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat 

secara merata;
d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan 

berorientasi pada pelayanan publik;
e. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta 

berperspektif perubahan iklim.

 Dalam mencapai visi Kaltim Maju tersebut, upaya mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan 
publik menjadi focus/prioritas pemerintah. Mengacu pada visi daerah 
dan kontribusi perekonomian daerah, pengembangan SDM di lapangan 
usaha/sector unggulan Kaltim menjadi kebutuhan daerah. Hal ini sejalan 
dengan yang disampaikan Kepala BKD Prov Kaltim:

“…………sedangkan daerah butuh tenaga dibidang 
tambang, tenaga pengembangan daerah kaltim. Ini lah 

4     Bappeda Kaltim, Kalimantan Timur dalam Angka (Kalimantan Timur Figures) 2014.
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yang membuat peta kompetensi yang kami susun beserta 
kebutuhannya selama 5 tahun jangka pendek 1.901 diisi 
dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, dan tenaga 

5teknis lain”.

 Pimti pratama harus mampu menerjemahkan visi misi Kepala 
daerah dalam RPJMD yang diturunkan ke dalam Renstra SKPD dan dalam 
kebijakan strategisnya.

5.1.2. Gambaran Pengembangan Kompetensi Aparatur
 Upaya pengembangan kompetensi aparatur yang telah dilakukan 
Pemprov Kaltim, dilakukan dengan membuat pemetaan kompetensi. 
Salah satunya dengan melakukan tes pengukuran kompetensi PNS. 
Pengembangan karir pegawai diukur terhadap empat hal, yaitu 
kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja dan penilaian lainnya untuk 

6kebutuhan organisasi.  Pengukuran kompetensi yang telah dilaksanakan 
Pemprov Kaltim dilakukan bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, 
pejabat eselon IV, PNS golongan III/c ke atas. Kompetensi yang diukur 
meliputi kompetensi umum, kompetensi khusus dan kompetensi 
manajerial. Data dari BKD, menyebutkan dari 2.733 pegawai, telah  1.508  
pegawai yang telah mengikuti pengukuran kompetensi. Selain para 
pejabat struktural, sebanyak 1.574 PNS golongan III/c akan diukur 
kompetensinya. 
 Menurut Kepala BKD, dari hasil pengukuran kompetensi, rata-rata 
eselon  II di Kaltim lemah dalam pengambilan keputusan dan dalam 
penguasaan IT, bahkan untuk eselon III hanya sekitar 30 persen  yang 
menguasai IT.Padahal itu harus menjadi kompetensi yang juga wajib 
dimiliki eselon 2. Hal ini juga menjadi poin perbaikan yang juga 

7disampaikan oleh Asisten IV, Meiliana,  bahwa Kaltim perlu membangun 
sistem, penguasaan IT dan keterbukaan informasi bagi masyarakatnya. 

5 Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Kaltim, 30 Juni 2015, Ruang Rapat Pimpinan BKD 
6 http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-prov/2512-pemetaan-dan-pengembangan-

karir-pns diunduh pada 18 September 2015
7 Wawancara dengan Asisten IV Provinsi Kalimantan Timur, Meiliana, Juli 2015
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 Selain melakukan tes kompetensi bagi para pejabat struktural dan 
PNS III/c, Pemprov juga telah melakukan penataan pendidikan formal 
pegawai, yakni dengan melakukan tes bagi pegawai baik dari jalur tenaga 
honorer dan umum dengan status ijin belajar dan tugas belajar untuk 
kesesuaian antara pendidikan, syarat jabatan, dan kompetensi yang 

8
dimiliki dengan jabatan.  Hingga 2014 telah 745 pegawai yang 
mengajukan ijin dan tugas belajar. BKD juga telah menginventarisir 
rencana kebutuhan pendidikan formal di setiap SKPD hingga tahun 2017. 
Pengembangan kompetensi aparatur lainnya juga dilakukan dengan 
pelatihan, dan pengikutsertaan dalam seminar dan lainnya.
 Dalam hal mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, dedikasi 
dan disiplin tinggi terhadap pekerjaannya, presensi online telah 
dilaksanakan untuk mengantisipasi terhadap penyimpangan 

9
pertanggungjawaban  presensi manual.  Perbaikan 'mindset' aparatur 
dan peningkatan budaya kerja organisasi menjadi prioritas perubahan 
yang dilakukan agar kinerja aparatur meningkat. Pimpinan harus bisa 
menjadi contoh bagi bawahannya, dan bawahan juga bersinergis dengan 
pimpinannya. Penguatan budaya organisasi dilakukan melalui forum dan 
rapat-rapat. Perubahan-perubahan ini diharapkan akan mampu 
meningkatkan semangat dan kinerja aparatur.
 Komitmen pemerintah Kaltim dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik 
ini, juga tercermin dengan dibangunnya gedung Assesment Center yang 

1 0
telah diresmikan pada awal tahun 2015 ini.  Perbaikan dan 
pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan 
kepegawaian seperti gedung BKD, gedung Bandiklat, gedung Assesment 
Center dan lainnya mengarahkan pada upaya menciptakan aparatur 
profesional yang berintegritas, berkinerja tinggi, adaptif, bebas dan bersih 

8 http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-prov/2763-pemetaan-potensi-pns-di-
lingkungan-pemprov-kaltim diunduh 16 September 2015

9 http://www.vivaborneo.com/bkd-diminta-konsisten-ukur-kompetensi-pns.htm diunduh pada 18 
September 2015

10 http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-prov/2722-gubernur-resmikan-gedung-baru-
bkd-dan-assessment-center-provinsi-kaltim diunduh 16 sept 2015
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dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan 
memegang teguh nilai-nilai dasar dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara 
seperti yang diharapkan Gubernur Kaltim pada peresmian gedung BKD 

11dan gedung Assesment Center.
 

Wujud semangat perbaikan pengelolaan kepegawaian Kaltim 
terbukti dengan diterimanya BKN Award di tahun 2015. Selain dalam hal 
pengelolaan kepegawaian, Kaltim juga diakui (mendapat peringkat) 
dalam hal pelayanan mutasi kepegawaian, implementasi SAPK, menjadi 
BKD Provinsi yang inovatif, diakui juga dalam hal perencanaan 
kepegawaiannya serta implementasi penilaian kinerja. Semangat dan 
komitmen yang berkelanjutan serta terobosan dan inovasi manajemen 
kepegawaian penting agar dalam melaksanakan pengelolaan ASN tetap 

12patuh pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
 BKD saat ini sedang mempersiapkan mapping talent pool, untuk 
seluruh eselon, saat ini baru selesai untuk seluruh eselon 3 karena 
keterbatasan anggaran dan minimnya lembaga sertifikasi yang 
merupakan kewenangan BKN baik itu sertifikasi dan akreditasinya. 
Demikian pula halnya dengan pola karir sudah kami terapkan dengan 
bantuan kerjasama dengan LAN. 

5.1.3. Manajemen Kinerja di daerah lokus penelitian
Manajemen pengelolaan kinerja seperti Sasaran Kinerja 

Perorangan (SKP) serta membangun sistem kehadiran/presensi.Ini juga 
bertujuan menterjemahkan kinerja berbasis Peraturan Pemerintah No. 
53 dan Pergub 31 Tahun 2008. Jadi, pegawai yang hadir wajib tanda tangan 
basah dan kering. Karenanya, kinerja diukur berdasarkan jabatan yang 
diamanahkan masing-masing. Pola pemberian reward dan punishment 
BKD terapkan tergantung kreatifitas pimpinan.

Kalau orang disini ga melulu suka formal jadi dibuat 
seimbang formal dan informal. Tapi itu tergantung 

11 http://www.kaltimprov.go.id/berita-3631--pemetaan-dan-pengembangan-karir-pns.html diunduh pada 18 
September 2015

12 http://www.kaltimprov.go.id/berita-5819-kaltim-terbaik-bkn-award-2015.html diunduh 19 September 
2015
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kreatifitas pimpinan. Kami wajib olahraga dan menyanyi 
bagi  yang sudah menyelesaikan peker jaannya. 
Penghargaan dari kepala, adalah sertifikat, sepeda bagi 
yang mendapat 3 kali dan sepeda motor bagi yang 

13
mendapat 5 kali dan seterusnya.

5.1.4. Permasalahan Pengembangan Kompetensi Aparatur
 Kebijakan untuk mendidik terlebih dahulu kemudian diangkat 
dalam jabatan ataukah sebaliknya, diangkat tapi belum dididik didik. 
Realitasnya, ini tidak berjalan seharusnya. Kebijakan ini harus diletakkan 
dalam koridor yang semestinya.

Duduk dulu baru dididik. Kalau yang benar adalah sekolah 
dulu baru duduk. Harus punya kompetensi dulu baru 
disekolahkan. Artinya adalah kita perlu melakukan 
perubahan. Peraturannya banci, didik dulu baru duduk. 

14
Atau duduk dulu baru dididik.. ….

 Dengan jumlah pegawai 70ribu orang pegawai lebih, masih belum 
memenuhi kondisi ideal kompetensi pegawai Pemprov Kaltim. Dengan 
proporsi pegawai yang berkompeten sekitar 68 persen sisanya tidak 
kompeten. Disinyalir penyebabnya adalah dari kebijakan pusat.Pertama, 
rekrutmennya pada waktu yang lampau,dilakukan dengan pendekatan 
likuidasi instansi vertikal sekitar tahun 2001. Pegawai Pemprov Kaltim 
yang berjumlah kurang lebih 4.800 orang menjadi kurang lebih 11.000 
orang, itu harus diangkat otomatis menjadi pegawai Pemprov sementara 
Pemerintah Provinsi tidak membutuhkan jumlah sebanyak itu, 
terlebihbeban pembinaannya yang tidak gampang.
 Tidak hanya melakukan pembinaan akan tetapi juga dan dilema 
dalam menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, 
kebijakan penerimaan tenaga honorer. Pemerintah Provinsi menerima 

13 Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Kaltim, 30 Juni 2015, Ruang Rapat Pimpinan Kantor BKD Provinsi 
Kaltim

14 Wawancara dengan Kepala Bandiklat Provinsi Kalimantan Timur, 30 Juni 2015, Ruang Kepala Badan
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untuk sekitar hampir 2.000 orang. Ketiga, ditambah lagi kebijakan lainnya 
yaitu pengangkatan tenaga atlet menjadi pegawai. Sementara 
Pemerintah Provinsi tidak membutuhkan itu juga. Sehingga dampaknya 
adalah saat ini, tidak jelas apa yang menjadi kompetensinya, ditambah 
menjadi beban bagi BKD untuk membinanya. Sementara pertanyaannya 
adalah bagaimana kompetensinya, dengan dinamika aturan yang sangat 
tinggi, di sisi lain terkait kompetensi apa yang sudah disiapkan menjadi 
sia-sia karena konteksnya lokal. Kebijakan top down menjadi makin 
parah. 
 Pola rekrutmen pegawai ASN sekarang kriterianya ditentukan 
dengan pola topdown sementara daerah tidak membutuhkan 
kompetensi/kriteria tersebut. MisalPemerintah daerah membutuhkan 
tenaga dibidang tambang, tenaga pengembangan daerah kaltim. Ini lah 
yang membuat peta kompetensi yang telah BKD susun beserta 
kebutuhannya selama 5 tahun jangka pendek 1.901 diisi dari tenaga 
kesehatan dan tenaga pendidik, dan tenaga teknis lain. Khusus jabatan 
sekarang ada aturan baru diukur dari 3 kompetensi yaitu kompetensi 

14manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis.
 Permasalahan berikutnya adalah masih berbelit-belitnya penilaian 
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan impassing. Ini akan ditindaklanjuti 
dengan asistensi rencana budjeting JFT. 

Selain itu, kebijakan pusat sering tidak berbasis data jadi 
kesannya reformasi ini masih prematur, belum jadi dan 

14kebijakannya tidak membumi.

 Hambatan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ini 
adalah inkonsistensi kebijakan. Kalau Pemerintah Pusat mengharapkan 
penerapan didaerah, seharusnya itu sudah diterapkan duluan di 
Pemerintah Pusat. Serta jangan ada upaya mempolitisasi kebijakan. 
Selain itu, penerapan lelang jabatan masih  menimbulkan masalah di 
lapangan. Instrumennya tidak disiapkan dengan baik oleh Pemreintah 
Pusat. Paradoks dengan di lapangan. Tapi BKD tetap taat aturan, salah 
atunya jika dalam 6 bulan tidak menunjukkan prestasi kinerja maka wajib 
dievaluasi. Juga terkait pengangkatan dalam jabatan bagi mereka yang 
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sudah dididik dalam jabatan yang akan diisi. Saat ini bahkan ada yang 
mencapai 5 (lima) tahun tapi belum diangkat dalam jabatannya. Juga 
adanya calon pejabat yang ditawarkan dari luar, telah BKD tolak karena 
belum jelas track recordnya dan terindikasi menyalahgunakan jabatan 
(korupsi). 

Terkait kompetensi Pimti Kaltim, saat ini rata-rata menunggu 
masa pensiun, ibarat gelas sudah penuh ga bisa ditambah 
lagi…di eselon 2 .keselurhan indikator tidak menonjol lalu 
apa yang musti dipertahankan…UU ASN itu merugikan 

14
juga…memperpanjang usia pensiun

 Untuk membuat deskripsi, idealnya dibuat register katalog semua 
pendidikan se Indonesia sehingga rekomendasi lembaga pendidikan dan 
pelatihan untuk kompetensi tertentu sudah jelas, ada lembaga 
sertifikasinya, ada asesornya, dan jelas instrument pengukurannya. 
Dengan demikian, output alumni diklat, jelas keahliannya.
 Hambatan mental block harus dihilangkan. Konstrain anggaran 
bukan menjadi hambatan utama tetapi coba metode lain dengan 
magang di instansi lain. Jadi intinya, kita harus berinovasi jangan mau 
membebek. Dan, sesuaikan dengan konteks lokal. Jadi tidak ada lagi 
output yang tidak pas karena tiadanya kapasitas yang tepat/ bukan 
ahlinya.

 
5.1.5. Temuan Lapangan 
1. Kompetensi Manajerial 
 Standar Kompetensi Jabatan telah BKD susun meskipun belum ada 

payung hukumnya. Namun BKD memandang masih perlunya diklat 
soft problem atau diklat pengambilan keputusan. Ini diupayakan agar 
menyederhanakan mata rantai pengambilan keputusan. Penguatan 
ini karena otoritas yang sudah jelas dan SOP nya sudah dibuat. Visi 
profesionalisme yang dibangun dengan kriteria. Pertama, mengerti 
tugas pokok dan fungsi, kedua, memahami basic knowledge, ketiga, 
megetahui dan menjalankan SOP yang sudah dibangun, keempat, 

14
dukungan sarana prasarana yang memadai.

105



 ertama, Inovasi merupakan komponen kompetensi yang sangat 
dibutuhkan di Kaltim meskipun komponen tersebut dirasakan unggul 
di Kaltim. Selain itu, integritas dan kemampuan menerjemahkan visi 
misi kepala daerah ke dalam RPJM yang kemudian diturunkan ke 
Renstra SKPD dan diaplikasikan dalam program dan kegiatan. Kedua, 
Manajemen Perubahan. Ini menjelaskan bagaimana pimti beradaptasi 
dengan perubahan bahkan pada level yang paling sederhana dan 
kecil. Ketiga, kemampuan bernegoisasi dengan Pembina. Dalam 
artian, bagaimana menerjemahkan yang menjadi kehendak pimpinan 
dan bernegoisasi dengannya dalam hal menghindari tarikan 
kepentingan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 

…misal Pembina Kepegawaian kebetulan adalah 
Walikota atau Bupati, ingin membangun infrastruktur 
gedung pertunjukan harganya 300 milyar tapi di sisi 
lain, masyarakat membutuhkan infrastruktur air bersih 
di kecamatan-kecamatan. Sebagai kepala Dinas PU 
atau pimti pratama harus bisa bernego kepada 
pemimpin, kompetensi manajerial dalam hal 
perencanaan dari bawah (musrenbang) usulan 
masyarakat kami perlu jaringan air bersih, atau 
jaringan internet, tidak ketinggalan iptek, maka sebagai 
pimti pratama harus bisa menegoisasikannya kepada 
pimpinan. Pak, kita memang perlu gedung pertemuan 
atau gedung pertunjukan tetapi hasil musrenbang 
masyarakat seluruh kecamatan mengusulkan air 

15
bersih di setiap kecamatan….

 Perlunya perubahan mind set bahwa yang dibutuhkan untuk 
menggerakkan roda organisasi adalah bulatnya pemahaman akan visi 
dan misi. Dari level pimpinan puncak hingga ke level terbawah. 
Demikian halnya dengan kemampuan memahami kultur masyarakat 
yang dilayani dalam konteks lokal.

….. Yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda 
organisasi adalah bulatnya pemahaman akan visi 
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dan misi..orang bahkan harus tahu jiwa raganya 
Gubernur...bagaimana kok ada pembantu yang tidak 
sejalan dengan pimpinan…tidak sinkron dengan 
pimpinan…diperlukan kebulatan..tidak semata-mata 
orang pinter..Track record orang bekerja 25 tahun tau 
ga? …. Nah, disitulah pentingnya sosiokultural, 

15
kemampuan memahami konteks lokal…

 Sejak tahun 2012 BKD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan 
kegiatan pengukuran kompetensi pegawai, hal ini dilakukan dalam 
rangka reformasi birokrasi, yaitu mengubah pola pikir budaya kerja 
dan manajemen pemerintahan menuju terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik. Selain itu, dengan dilakukan pengukuran 
kompetensi maka akan di dapatkan kompetensi yang diinginkan 
sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan 
pelayanan yang optimal kepada masyarakat maupun stakeholder. 
Dimana, pada kegiatan tersebut juga melihat 17 (tujuh belas) jenis 
dalam kompetensi manajerial mulai dari kompetensi strategic 
thinking, integritas, inovasi, kerjasama sampai dengan berorientasi 
pada pelayanan dan kualitas. Hal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan 
oleh pihak Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan untuk 
peta jabatan dan pola karir, namun bagi pegawai sebagai motivasi 
untuk mengembangkan kompetensinya. 

 Pada tanggal 14 September 2014, Asisten IV Provinsi Kalimantan Timur 
melaksanakan kegiatan Transformasi Budaya Organisasi bekerjasama 
dengan PKP2A III LAN. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan kinerja 
aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 
tahapan awal Kegiatan Transformasi Budaya adalah merumuskan 
nilai-nilai yang akan membawa organisasi menjadi lebih baik dengan 
melibatkan seluruh pegawai baik pimpinan tinggi maupun fungsional 
umum dengan  metode/cara menggunakan pendekatan teori Edward 
De Bono yaitu “Six Thinking Hat” yang dipandang  efektif dengan 
menggunakan analogi topi. De Bono mengajak untuk berpikir pararel 
dalam menemukan nilai-nilai organisasi yang akan di tingkatkan dan 
di implementasikan.
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 Alhasil, di rumuskan 4 core values (integritas, profesional, team work, 
dan koordinasi) di lingkungan Asisten Administrasi Umum Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur yang yang perlu segera di tindaklanjuti. 
Dalam kaitannya kompetensi manajerial pimpinan tinggi, kegiatan 
transformasi budaya merupakan hal yang wajib dilakukan agar 
pimpinan tinggi meningkatkan semua unsur dalam kompetensi 
manajerialnya.

2. Kompetensi Sosio Kultural
 Kemampuan memahami kearifan lokal dalam lingkungan 

paternalistik dan heterogenitas akan berbagai suku dan budaya, 
dianggap cukup berhasil dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur 
yang dibuktikan hampir tidak adanya gejolak kesukuan atau kasus 
primordialisme yang mengancam NKRI. Ataupun mengelola 
perbedaan dan mencegah diskriminasi. Ini dikarenakan ada 
paguyuban yang dikoordinir oleh Gubernur sebagai Ketua Pembina.

 Tidak hanya kearifan lokal juga kemampuan membaca situasi sebagai 
perangkat pendukungnya. Bagaimana memaknai keragaman. Kalau 
pimpinan tidak arif atau tidak toleransi, berpotensi bermasalah dalam 
melaksanakan pembangunan. Pentingnya pimti memahami 
kemajemukan tidak menjadi pimpinan pimpinan yang menimbulkan 
fiksi-fiksi tapi justru menghilangkan fiksi-fiksi itu.Sehingga antara 
pimpinan dan anak buah sejalan dan selaras dalam persepsi yang 
sama. Kemampuan memahami dan kelenturan budaya atau 

15kelenturan persepsi terhadap budaya lokal.
Misal ada edaran setiap acara harus ada singkong. 
Kelihatannya simpel, bijak tapi terlalu menyederhanakan 
karena di Ambon orang sudah terbiasa makan sagu. 
Bukan singkong jadi kemampuan memahami atau 
kelenturan budaya atau kelenturan persepsi terhadap 

15budaya lokal.
 
 Selain itu, prioritas kepemimpinan dibebankan kepada putra 

daerah terbaik meskipun disinyalir masih lemah dalam manajerial 
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akan tetapi kemampuan mengelola keragaman budaya daerah itu 
menjadi kekuatan pemimpin di Kalimantan Timur. Ini juga dalam 
rangka mengurangi diskriminasi antara lulusan Jawa dan lulusan 
Kalimantan. Terutama dalam pola rekrutmen saat ini.

Saya melihat instrument ini berbahaya kalau diterapkan 
karena sudah ada diskriminasi dalam konsepnya…. 
Jawaban pesimis saya ini karena ada ketidakadilan 
dalam pendidikan dan pendistribusian tenaga pegawai 
….

Terkait kompetensi sosiokultural dalam hal kepekaan gender, Kaltim 
mendominasi jabatan struktural diisi oleh perempuan. Ini dapat dilihat 
salah satunya di BKD Provinsi Kaltim. Meskipun masih terdapat 
kelemahan manajerial dari pemangku jabatan pimpinan wanita 
diantaranya emosional, terlalu sensitive, pertimbangan yang lama 
disamping keuletan mereka. Selain itu, kepekaan akan penyandang 
disabilitas telah diafirmasi dari adanya pemangku jabatan pimpinan 
yang berasal dari penyandang disabilitas. 
Memahami kompetensi sosiokultural ini tidak mudah, perlu tindakan 
aplikatif sepreti mengunjungi taman makam pahlawan untuk 
menanamkan kebangsaan, kompetensi spiritual bukan dengan diajak 
berikrar anti korupsi tetapi dengan mempelajari dalam kehidupan 
nyata, mengunjungi orang miskin dan anak yatimpiatu, lansia, 
penyandang disabilitas dan sebagainya, kemudian dibuat surat 
penugasan kemudian hasil penugasan diseminarkan. Selain itu ada 
juga kompetensi yang perlu dikembangkan yaitu kompetensi 
intelektual.
Kalau tidak memahami sosio kultural daerah akan berpotensi timbul 
gesekan konflik. Mendidik orang pun harus berdasarkan kebutuhan 
dan kompetensinya. 

…. yang kita butuhkan adalah bagaimana membentuk 
pemimpin dengan kompetensi sosiokultural, 
manajerial, dan spiritual..diklat aparatur diganti 
menjadi diklat kompetensi, atau diklat kinerja..saya tidak 
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silau dengan hal itu tapi bagaimana menjawab 
kebutuhan akan pimpinan yang empatik, tawladan, di 
tengah menggerakkan, menjadi penyemangat, … 

15apapun namanya, ..

Tidak hanya itu, pemimpin yang ideal itu harus benar-benar 
memahami konteks lokal sehingga tidak memubazirkan anggaran 
karena kemampuan komunikasi lintas sektoral dan lintas elemen.

…orang yang hebat itu duit 100 juta bikin kegiatan 
bernilai 1 milyar…ada perusahaan yang bantu, ada 
masyarakat yang bantu…nah untuk melahirkan seperti 
itu kan dari pemimpinnya. kalau pemimpinnya tidak 
punya kompetensi sosiokultural tinggi, coba anda lihat 
Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng..Ridwan Kamil Bupati 

15
Bandung, Risma dari Surabaya…

3. Keterkaitan dengan Visi Misi Daerah
 Pelayanan publik bertitik tekan pada Rumah Sakit dan Dispenda 

karena visi Kaltim Sejahtera ini. Karenanya standar pelayanan 
ditingkatkan dengan pelayanan drive thrue di mall dan pusat 
perbelanjaan.Akan tetapi, moratorium tenaga menjadi hambatan 
dalam pengembangan kompetensi seperti di bidang tambang, 
dikarenakan potensi batubara yang besar di Kaltim jadi sebaiknya 
rekrutmen tidak diatur oleh Pusat. Kelemahan dari keseragaman 
pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN tapi tidak bermuatan 
local content sehingga produk yang dihasilkan tidak berkontribusi 

14
langsung terhadap kemajuan daerah

….. jadi yang ideal adalah serahkan sepenuhnya kepada 
daerah.. kalau nunggu formasi konteksnya nunggu 
pertambangan sementara mereka butuh cepat, rumah 
sakit butuh 3 masak nunggu CPNS sekarang banyak 
honorer, gila kalau nunggu CPNS.. CAT itu bagus tapi ga 
konsisten..hasil CAT nya bagus tapi kalau ditanya siapa 

14
Gubernurnya ndak tahu, ya dimana local contentnya…
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5.2. KOTA BALIKPAPAN
5.2.1. Gambaran Kondisi Kepegawaian
1. Postur kepegawaian

Berdasarkan data tahun 2013, PNS Kota Balikpapan berjumlah 
6.205 orang yang diharapkan dapat melayani penduduk Kota Balikpapan 
yang mencapai 706.414 jiwa (data tahun 2015) dan tersebar di 6 
kecamatan. Jika dihitung rasio antara jumlah PNS yang ada dengan 
jumlah penduduk kota Balikpapan maka diperoleh hasil 1 PNS melayani 
sekitar 114 orang penduduk.

Jumlah ini relatif masih kurang, namun dari hasil wawancara 
dengan salah satu asisten di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga 
mengatakan bahwa tidak terdapat standar jumlah pegawai yang ada 
dengan jumlah penduduk yang dilayani. Jumlah aparatur yang ada saat 
ini dioptimalkan untuk bekerja dan hasilnya cukup baik dalam 
menunjang kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. Begitu juga dengan 
struktur organisasi yang ada yang tidak dipaksakan untuk menggunakan 
pola maksimal, namun lebih pada upaya menerapkan pola “miskin 
struktur tapi kaya fungsi”. 

Tabel 5.3. Rekap PNS Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan dan Gender
(September 2013)

Golongan

Gender 

Jumlah %  
Laki-Laki Perempuan 

IV 794

 

1424

 

2218

 

35,75

III 883

 

1488

 

2371

 

38,21

II 867

 

519

 

1386

 

22,34

I 213 17 230 3,71

Jumlah 2757 3448 6205 100

(Sumber: http://bkd.balikpapan.go.id/)
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari 70% aparatur Kota 
Balikpapan berada pada golongan III dan IV, dimana fakta ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat 
kompetensi dan pengalaman yang relatif cukup tinggi dalam 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
 Data menarik lainnya adalah jumlah aparatur perempuan yang 
lebih banyak dibandingkan jumlah aparatur laki-laki. Fakta ini 
mencerminkan bahwa pada dasarnya pemerintah kota Balikpapan 
bersifat terbuka bagi aparatur dari gender manapun sepanjang memiliki 
kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, relatif tidak terdapat 
persoalan gender yang begitu mencolok antara jumlah aparatur laki-laki 
dan aparatur perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 5.4. Rekap PNS Kota Balikpapan Berdasarkan Pendidikan dan Gender 
(September 2013)

Golongan
Gender

Jumlah %
Laki-Laki Perempuan

S 3 - - - -

S 2 117 53 170 2,74

S 1 1046 1557 2603 41,95

D IV

 

25

 

17

 

42 0,68

D III

 

160

 

335

 

495 7,98

D II

 

204

 

765

 

969 15,62

D I

 

20

 

67

 

87 1,40

SLTA

 

892

 

623

 

1515 24,42

SLTP

 

187

 

24

 

211 3,40

SD

 

106

 

7

 

113 1,82

Jumlah

 

2757

 

3448

 

6205 100

(Sumber: http://bkd.balikpapan.go.id/)
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Dari sisi tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa sebagian besar 
PNS Kota Balikpapan atau sekitar 41,95% menyandang pendidikan S1, 
namun sekitar 24,42% masih menyandang pendidikan SLTA. Ke depan 
tentu diharapkan agar aparatur Kota Balikpapan dapat memiliki kualitas 
dan kapasitas yang unggul dimana salah satunya diukur dari tingginya 
tingkat pendidikan aparaturnya.

Terkait fokus penelitian ini yang membatasi pada jabatan pimpinan 
tinggi (level eselon II), terdapat eselon II sebanyak 31 orang yang terbagi 
atas eselon II A sebanyak 1 orang dan eselon II B sebanyak 30 orang. 
Adapun tingkat pendidikan jabatan pimpinan tinggi diperoleh data S1 
sebanyak 8 orang dan sisanya yaitu 23 orang menyandang pendidikan S2. 
Banyaknya pimpinan tinggi yang sudah menempuh pendidikan S2 tentu 
menjadi modal penting bagi penanganan kompleksitas permasalahan 
Kota Balikpapan.

Dari sisi gender pada level pimpinan tinggi saat ini, jumlah 
pimpinan tinggi laki-laki berjumlah 23 orang sedangkan jumlah pimpinan 
tinggi perempuan berjumlah 8 orang. Salah satu Asisten di Lingkungan 
Pemerintah Kota Balikpapan mengatakan:

“Di Balikpapan ini sudah banyak perempuan yang menjadi 
kepala dinas,  sepert i  d i  Bappeda,  inspektorat , 
Disperindagkop, Pemberdayaan Perempuan dll. Jadi 
sekarang porsinya sudah tidak 30% perempuan:70% laki-
laki lagi, kira-kira sekarang sudah 40% perempuan : 60% 
laki-laki”

 Terkait pemangku jabatan pimpinan tinggi ternyata tidak 
sepenuhnya diisi oleh aparatur yang lahir di Kota Balikpapan. Dari 31 
pimpinan tinggi yang ada, hanya 7 orang saja yang berasal dari Balikpapan 
atau hanya sekitar 23%. Sedangkan sisanya yaitu 24 orang atau sekitar 73% 
pimpinan tinggi berasal dari luar Kota Balikpapan. Hal ini mencerminkan 
ciri kepemerintahan Kota Balikpapan yang lebih heterogen dan 
mengakomodir pemimpin dari suku manapun sepanjang aparatur 
tersebut memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada suatu jabatan 
pimpinan tinggi.
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2. Kelembagaan/ kondisi layanan publik
 Pembentukan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 
telah mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 dan telah berfungsi cukup 
baik, bahkan saat ini telah terdapat SKPD yang telah memiliki Standar 
Mutu Nasional (SMN) ISO 9001:2000 sebanyak 6 SKPD. Dari aspek 
pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya 
penguatan kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, 
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas perijinan, telah dibentuk Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Unit 
Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP) yang dalam proses kerjanya 
telah memanfaatkan lelang elektronik (E-Procurement). Namun 
demikian, menurut salah satu asisten masih diperlukan beberapa SKPD 
untuk dibentuk di Kota Balikpapan, salah satunya adalah Dinas Kominfo 
yang perannya dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 
terkait Kominfo.
 Tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang 
mengisyaratkan Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan 
penyesuaian, termasuk penyesuaian kelembagaan atau perangkat 
daerah yang ada. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka 
mengoptimalkan kinerja organisasi, selain itu agar seluruh pelaksanaan 
urusan pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh 
salah satu pejabat di Bagian Organisasi Sekretariat Kota Balikpapan:

“Lima tahun yang lalu di sosial dan tenaga kerja kan di 
gabung nah ternyata dengan berjalannya waktu kok 
kurang optimal jadi kami adakan evaluasi terlebih 
dahulu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi 
yang ada pada saat ini. Dan ternyata memang 
dibutuhkan dinas sosial untuk berdiri sendiri dan akan 
dipisah”

 Terkait kondisi layanan publik, sebagai Kota Pendidikan, Kota 
Balikpapan selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam 
pendidikan, karena Kota Balikpapan memiliki kualitas yang baik 
dibanding dengan daerah disekitarnya. Sampai dengan Tahun 2010, Kota 

114



Balikpapan memiliki 318 TK/RA, 187 SD/MI, 68 SMP/MTs dan 50 
SMA/SMK/MA yang tersebar di 5 Kecamatan. Kota Balikpapan memiliki 1 
(satu) Politeknik Negeri (Politeknik Balikpapan) dan 6 Perguruan Tinggi 

15Swasta (PTS) dan 2 Akademi.  Akan tetapi penyebaran Lembaga 
Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, 
sarana prasarana pendidikan, maupun ketenagaan pendidikan, dimana 
hal ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota 
Balikpapan, dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang 
favorit.
 Adapun layanan publik sektor kesehatan, sarana Kesehatan Kota 
Balikpapan sampai dengan tahun 2010 adalah 26 unit Puskesmas, 14 Unit 
Puskesmas Pembantu , 5 unit Puskesmas 24 Jam, 1 Unit UPTD Lab dan 
Rontgen dan 1 unit UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan. Sarana Pelayanan 
Kesehatan lainnya adalah Praktek Dokter Umum 506 Orang, Praktek 
Dokter Gigi 158 Orang, Praktek Bidan 463 Orang, Praktek Dokter Spesialis 
159 Orang, Balai Pengobatan Swasta 15 buah, Klinik Kesehatan 14 buah, 
Laboratorium Klinik 13 buah, Apotek sebanyak 125 buah, Toko Obat 72 
buah.
 Juga terdapat 4 Rumah Sakit milik Pemerintah, yaitu RS Kanudjoso 
Djatiwibowo, RS DR. Hardjanto, RS Bhayangkari, dan Rumah Sakit 
Khusus Bersalin Sayang Ibu milik Pemerintah Kota Balikpapan, 
Sedangkan Rumah Sakit Swasta berjumlah 7 buah, yaitu RS Pertamina 
Balikpapan, RS Restu Ibu, RS Balikpapan Husada, RS Balikpapan Baru, RS 
Khusus Bedah Harapan Mulia, RS Bersalin Permata Hati, dan RS Bersalin 
Kasih Bunda. Memperhatikan perkembangan kota Balikpapan yang 
sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi maka 
keberadaan sarana kesehatan Kota Balikpapan masih harus ditingkatkan 
sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai 
dengan permasalahan kesehatan perkotaan.
 Untuk menjalankan tugas sebagai pelayan publik, diperlukan 
komitmen dan kedisiplinan yang tinggi dari setiap aparatur yang ada. 
Bahkan komitmen dan kedisiplinan aparatur ini diharapkan tidak terbatas 

15      Sumber: Balikpapan Dalam Angka Tahun 2009
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pada jam kerja dan ruang kerja saja, namun dapat dijiwai oleh setiap 
aparatur kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana keinginan dari salah 
satu Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan:

“Nah disini kan yang kita harapkan komitmen seperti saya 
pada saat pulang kerja saya merasa harus ada tanggung 
jawab dan semua tugas-tugas harus kita koordinasikan. 
Seperti saat kita di jalan itu ada sampah bercecer dimana2, itu 
kan empati kita. Kadang-kadang kan ini bukan tugas saya. 
Karena saya asisten saya coba menghubungi dinas terkait 
kenapa ini kok seperti ini. Dan kita harus ada rasa memiliki 
pada kota ini”

3. Prioritas pembangunan daerah/ visi misi daerah
 Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 
2011-2016 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai 
berikut: 

“Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju 
Madinatul Iman”

 Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (Livable City) adalah 
suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat 
tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai 
aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) 
maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Pada 
Tahun 2014, Kota Balikpapan tercatat sebagai kota paling nyaman dan 
layak huni di Indonesia berdasarkan Survey Indonesian Most Livable City 

16
Index yang dilansir oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP).  Hasil ini 
tentu mendorong tercapainya visi yang telah ditetapkan.
 Untuk mencapai visi tersebut, telah disusun Misi Kota Balikpapan 
Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang 

beriman;

16     http://properti.kompas.com/read/2014/08/12/075950021/Balikpapan.Kota.Paling.Layak.Huni.di.Indonesia
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b. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian 
ekonomi masyarakat;

c. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan 
KKN dan penanganan masalah sosial;

d. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan 
memperluas lapangan kerja;

e. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi 
birokrasi;

f. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
g. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat 

dan perempuan serta perlindungan anak;
h. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan 

par iwisa ta  se r ta  meles ta r ikan  keragaman budaya  dan 
kegotongroyongan. 

 Sumbangsih pembangunan, jika dilihat dari tren periode tahun 2007 
hingga 2013 terlihat bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor 
Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, 
perkembangan kedua sektor tersebut menunjukan bahwa Kota 
Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasi meningkatnya 
pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin 
menggeliatnya perkembangan perekonomian kota.
 Namun jika dilihat perkembangan terakhir di tahun 2010-2013 yang 
menunjukkan bahwa adanya pergeseran kontribusi dimana sektor 
bangunan mengalami peningkatan dan sektor Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran mengalami perlambatan. Di lain pihak investasi yang 
ditanamkan pada sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami 
peningkatan signifikan hal ini terlihat dari jumlah hotel dan penginapan 
serta kamar yang terjual juga terus menunjukan peningkatan. diharapkan 
sektor ini di masa depan dapat memberikan sumbangsih yang lebih tinggi 
lagi terhadap perekonomian Kota Balikpapan, hal ini diharapkan sesuai 
dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan.
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Gambar 5.2.Trend kontribusi sektor bangunan dan perdagangan, hotel,
dan restoran Periode 2007-2013

Sumber: RKPD Kota Balikpapan, 2015:II‐8

 Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota 
Balikpapan ialah ekonomi yang berfokus pada perdagangan, jasa dan 
industri dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai 
kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun 
daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi 
global. 
 Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari 
supporting dan keberadaan pendukung untuk industri berbasis mining, 
dan menjadikan salah satu faktor yang memperkuat sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) 
sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan.

5.2.2. Gambaran Pengembangan kompetensi aparatur
 Kapasitas aparatur Kota Balikpapan terus diupayakan oleh 
Pemerintah Kota Balikpapan untuk ditingkatkan dalam skema 
pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan. Bahkan pada level jabatan 
pimpinan tinggi diharapkan dapat menjabarkan kompetensi yang 
dibutuhkan pada SKPD yang dipimpinnya. Hasil wawancara dengan 
salah satu Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 
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menyebutkan:
“tentunya pasti klo pejabat eselon 2 pasti sudah bisa 
menjabarkan apa sih visi misi kota ini, yang jelas kompetensi 
itu klo dibilang 100 ya belum 100 karena memang kita tidak 
pernah merasa pas karena namanya juga pelayan mungkin 
nurut kita sudah 100 tapi nurut yang lain ga 100 tapi masih 
terus kita upayakan mencari tingkat kepuasan masyarakat. 
Dan masih membutuhkan trik trik yang mengarah ke 
perbaikan pelayanan”

 Pengembangan kompetensi pimpinan tinggi secara mendasar 
dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang 
bersifat kepemimpinan maupun kemampuan manajerial lainnya. 
Namun demikian, keterbatasan anggaran maupun diklat yang disediakan 
oleh BKD, menjadikan model pengembangan kompetensi pimpinan 
tinggi lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan penugasan seperti 
rapat koordinasi, seminar, fasilitasi, advokasi, maupun konsultasi.
 Melalui mekanisme penugasan ini, diharapkan pimpinan tinggi 
dapat belajar dan meningkatkan kapasitasnya terkait lingkup tugasnya 
sebagai seorang kepala SKPD. Disamping itu, juga didorong agar 
pimpinan tinggi dapat secara tekun dan aktif meningkatkan kapasitasnya 
secara mandiri, sebagaimana diungkapkan oleh pejabat di Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana:

“Kalau saya mengikuti rapat, terus saya mendapatkan 
pemahaman yang baru dari rapat tersebut, itu terus saya 
sampaikan kepada pegawai saya. Ada juga rapat rutin yang 
saya ikuti, biasanya juga langsung saya sampaikan ke 
mereka. Biasanya juga di waktu senggang kalau saya 
menemukan hal – hal yang terkait dengan instansi saat 
browsing, saya juga memberikan pemahaman kepada 
mereka”
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 Dari hasil penggalian data juga ditemukan kesamaan bahwa 
sebagian besar pimpinan tinggi di Kota Balikpapan relatif berusaha 
mempersiapkan kader-kader calon pemimpin dengan cara mendorong 
pegawai mereka untuk lebih menguasai bidang tugasnya, memberikan 
tugas yang menantang agar pegawai mereka dapat meng-upgrade diri 
mereka dan dapat menumbuhkan jiwa inovatif dan kreativitas mereka, 
serta memprogramkan kegiatan pengembangan kapasitas pegawai 
secara rutin di lingkungan SKPD masing-masing.
 Para pimpinan tinggi memahami bahwa mereka perlu didukung 
oleh pegawai yang unggul, dan untuk mendapatkan pegawai yang unggul 
tersebut membutuhkan upaya pengembangan kapasitas yang intensif 
pula. Hal ini diungkapkan secara umum oleh pejabat di Dinas Tenaga 
Kerja dan Sosial, pejabat di Bagian Organisasi Sekretaris Kota Balikpapan, 
serta Pejabat di Bappeda yang relatif mengatakan:

“Pimti itu harus dapat mengembangkan bawahannya 
termasuk meliputi pengetahuan, kompetensi dll. Memang 
harus benar-benar sinergi dan kita saling mendukung. Saya 
mendorong untuk bawahan itu untuk aktif dalam bekerja 
dan keberhasilan kinerja itu juga harus didukung oleh 
kreativitas, inovasi, networking, serta teknologi. Intinya kita 
harus mampu untuk mengupgrade diri kita sendiri dan juga 
bawahan kita”

5.2.3. Manajemen kinerja
 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam 
merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib 
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perwali No. 
7/ 2013 tentang IKU RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. IKU 
diperlukan agar diperoleh tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk 
mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya. 
 Terdapat 50 sasaran strategis dan 280 Indikator kinerja utama yang 
harus dicapai dalam rentang waktu 2011-2016 tersebut. Dalam rangka 
pencapaian IKU tersebut, fokus pengembangan kompetensi atau 
penguatan kapasitas pimpinan tinggi-pun sebaiknya didasarkan pada 
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sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan tersebut, dengan 
demikian diharapkan selain kapasitas pimpinan tinggi dapat meningkat, 
pencapaian IKU juga dapat diraih.
 Terkait aturan agar untuk duduk dalam satu jabatan tertentu 
pimpinan tinggi harus sebelumnya pernah menduduki jabatan tertentu 
yang relevan tidak ada, namun pada dasarnya sudah menjadi pola atau 
kesepakatan tidak tertulis antar tim baperjakat bahwa ketika 
menempatkan seorang pimpinan tinggi dalam suatu jabatan perlu 
melihat latar belakang dan kompetensi aparatur tersebut. Hal ini 
diungkap oleh salah satu Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota 
Balikpapan:

“Kalo aturan tertulis tidak tetapi pola itu sudah ada paling 
tidak itu bisa jadi kunci, kadang-kadang ada kabupaten kota 
yg banyak unsur politis, klo kami di balikpapan ini masih on 
the track lah. Masih menghargai latar belakang beliau seperti 
misalnya di daerah lain ada guru agama menjadi kepala 
dinas PU misal kan ga nyambung. Tapi klo disini sudah ada 
pola klo kita memberikan syarat kan terbatas seperti mau jd 
camat harus STPDN jumlahnya paling setahun dapat 5 orang, 
kan susah jadinya”

 Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pada setiap SKPD secara 
umum telah dimuat secara jelas dalam tupoksi yang ada dan hal ini 
dijadikan acuan oleh pimpinan tinggi berikutnya. Selain itu, setiap 
pimpinan tinggi pada dasarnya dapat mengetahui permasalahan SKPD 
lainnya di lingkungan pemerintah kota Balikpapan karena setiap hari 
senin diadakan rapat koordinasi antar pimpinan tinggi. Hal ini diungkap 
oleh salah satu Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan:

 Ada kewajiban untuk mempelajari kerjaan asisten yg lain 
untuk sewaktu-waktu kita di tugaskan. Setiap minggu kita 
kan selalu bertemu, semua pejabat eselon 2 pada hari senin 
selalu di kumpulkan untuk rapat, nah dari situ kan ketahuan 
apa permasalahan yang di hadapi oleh kota ini”
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 Optimalisasi kinerja organisasi juga diwujudkan dalam kegiatan 
coffee morning setiap hari senin dengan dihadiri oleh seluruh pimpinan 
tinggi. Sehingga dapat dipastikan seluruh pimpinan tinggi tidak ada yang 
melakukan perjalanan dinas atau hal lain pada hari senin tersebut. 
Kebiasaan ini dijalankan dengan tujuan agar seluruh pimpinan tinggi 
menguasai dan mengetahui permasalahan kota yang dihadapi serta 
untuk menyatukan pemahaman, saling berkoordinasi, dan untuk 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. Salah satu pejabat di Bagian 
Organisasi Sekretariat Kota Balikpapan mengungkapkan:

“Dengan adanya pertemuan seperti ini kita jadi tahu ada 
permasalahan apa di setiap SKPD. Walaupun saya tidak 
pernah bertugas di SKPD itu, saya tahu permasalahan yang 
ada di setiap SKPD, sehingga menjadikan satu persepsi yang 
sama dalam menghadapi suatu kasus”

 Kegiatan rapat mingguan pimpinan tinggi tersebut juga 
menginspirasi lahirnya rapat-rapat rutin di setiap SKPD yang dihadiri oleh 
pimpinan SKPD dan seluruh pegawai. Pelaksanaannya pun relatif sama 
yaitu untuk menginformasikan kegiatan, instruksi, kegiatan, dan lain-lain 
kepada seluruh pegawai. Disamping itu juga untuk menginventarisir 
permasalahan yang dihadapi oleh SKPD serta solusi bersama yang dapat 
diambil.
 Upaya pengelolaan kinerja aparatur di kota Balikpapan juga 
dilakukan oleh Sekretariat Korpri dengan mengundang narasumber yang 
cukup kompeten seperti Hermawan Kartajaya (pakar pemasaran dari 
MarkPlus&Co), Ary Ginanjar (Motivator dari ESQ Leadership Center), dan 
lain-lain atau juga dalam bentuk workshop atau pelatihan-pelatihan 
lainnya. Seluruh kegiatan-kegiatan ini seringkali dilaksanakan dalam 
rangka menumbuhkan semangat kerja seluruh aparatur, baik pimpinan 
tinggi maupun pegawai lainnya, di lingkungan pemerintah kota 
balikpapan.
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5.2.4. Permasalahan pengembangan kompetensi aparatur
 Dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 disebutkan 
bahwa selama ini kinerja birokrasi di Kota Balikpapan masih perlu lebih 
ditingkatkan lagi melalui program dan kegiatan penguatan SDM Aparatur, 
peningkatan disiplin, peningkatan pelayanan prima, pengembangan 
organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi, dan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 
Kesemuanya itu dirangkum dalam satu upaya pemerintah untuk 
melaksanakan reformasi birokrasi di semua jenjang organisasi 
pemerintahan.
 Di antara masalah yang masih menjadi tantangan di masa depan 
adalah kapasitas aparatur dan tata kerja. Berbagai kegiatan peningkatan 
kinerja aparatur dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, 
pengawasan, mengikuti pendidikan dan latihan, dan sebagainya. Namun 
dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan, dirasakan 
kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mencapai pelayanan prima 
masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Tata kerja di masa datang juga penting 
untuk diperjelas dan dituangkan dalam mekanisme kerja dan job 
description yang baik agar sistem dapat berjalan dengan baik. Tata kerja 
ini berfungsi sebagai petunjuk operasional SOTK yang sudah ada.
 Pimpinan tinggi yang ditempatkan dalam suatu jabatan secara 
umum menggunakan pola didudukkan dulu baru kemudian dididik 
(didiklatkan). Meskipun dikatakan terdapat kelemahan namun pola ini 
relatif lebih baik dibandingkan dididik (didiklatkan) dulu baru kemudian 
didudukkan dalam suatu jabatan yang secara relatif dapat membuat 
calon pimpinan tinggi tersebut menuntut suatu jabatan. Hal ini diungkap 
oleh salah satu Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan:

“Semua pasti ada kelemahannya dia tau dia di didik kan klo 
dulu itu mau jd camat itu harus suspim sekolah kader 
pimpinan ternyata dia ikut dan belum jadi camat jadinya dia 
nuntut kan saya sudah ikut pelatihan kenapa saya belum jadi 
camat. Akhirnya pola lama kita ubah jadi duduk dulu baru di 
didik. Klo belum duduk sudah di didik dia kan bs menuntut. 
Yang jelas beberapa tahun terakhir ini lebih banyak dukdik”
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 Dalam meningkatkan kompetensi aparatur juga melibatkan pihak 
ketiga atau konsultan dari perguruan tinggi baik di dalam dan di luar Kota 
Balikpapan seperti, UI, UGM, IPB dan disesuaikan dengan kebutuhan 
Pemerintah Kota Balikapapan. Merubah mind-set pegawai memang 
membutuhkan waktu, namun terus diupayakan oleh Pemerintah Kota 
Balikpapan setiap saat untuk menumbuhkan komitmen dan kecintaan 
aparatur terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. 
 Permasalahan lain yang cukup klasik dihadapi adalah pembiayaan 
pengembangan kompetensi SDM yang cukup besar namun kondisi 
keuangan Pemerintah Kota Balikpapan cukup terbatas. Sehingga 
pengembangan kompetensi SDM khususnya pimpinan tinggi lebih 
banyak dilaksanakan dalam bentuk penugasan, seperti menghadiri rapat, 
konsultasi, koordinasi, dan lain-lain.
 Dalam penempatan seorang pimpinan tinggi pada suatu SKPD di 
Kota Balikpapan secara umum diupayakan linear atau sejalur dengan 
jabatan yang pernah diemban sebelumnya. Dengan demikian 
diharapkan penguasaan teknis serta pelaksanaan tugas dari pimpinan 
tinggi suatu SKPD dapat berjalan lebih optimal. Meskipun kondisi existing 
menunjukkan bahwa terkadang menemukan pimpinan tinggi yang layak 
untuk ditempatkan pada suatu SKPD cukup sulit. Kondisi ini dicontohkan 
oleh salah seorang pejabat di Bagian Organisasi Sekretariat Kota 
Balikpapan:

 “kadang-kadang dari 10 item standar kompetensi, ada satu 
yang dilanggar tapi ini karena suatu situasi kondisi khusus. 
seperti kualifikasi pendidikan yang dilanggar pada Kepala 
Dinas Pendidikan tapi kan kesepakatan kita bersama di 
Baperjakat dan secara personal dia mampu mengemban 
tugas yang diberikan, ya sudah kita tempatkan orang itu 
disitu padahal lulusan sarjana teknik. Track record dia kami 
tahu dan saat uji kompetensi itukan ada yang terbaik dan 
yang bersangkutan selalu masuk di kategori yang terbaik”
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5.2.5. Temuan Lapangan
1. Kompetensi manajerial
 Penyusunan standar kompetensi manajerial di lingkungan 
Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan dan mengacu pada Perka 
BKN No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Kompetensi Manajerial. Seluruh jabatan struktural pada SKPD yang ada 
telah memiliki standar kompetensi manajerial yang relatif dijadikan 
acuan bagi pemerintah dalam menempatkan seorang pejabat (termasuk 
pimpinan tinggi) dalam suatu jabatan struktural.
 Pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan relatif 
telah dibekali kemampuan manajerial yang cukup baik disamping 
menguasai aspek teknis lingkup SKPD-nya. Pimpinan tinggi tidak hanya 
dituntut untuk menguasai kemampuan umum saja, tetapi juga hal teknis/ 
praktek. Hal ini penting dikuasai oleh pimpinan tinggi karena karakter 
bawahan yang relatif berbeda-beda sehingga membutuhkan kompetensi 
pimpinan tinggi dalam memberikan instruksi dengan pola atau metode 
yang berbeda-beda pula. Hal ini disampaikan oleh salah satu Asisten di 
Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan: 

“Sebenarnya kalo sudah menjadi pimti atau top manajer ya 
minimal harus tau pasti nanti dalam perjalanan juga harus 
memberikan atau menguasai hal teknis bagaimana nanti 
jalannya pekerjaan dan harus perlu adanya praktek saya 
sering lah melakukan, jadi seperti kita memberikan tugas 
kepada pegawai kan dari sekian banyak pegawai ini kan 
berbeda-beda tipenya ada yang harus diberikan penjelasan 
sedetailnya dan caranya juga harus jelas, seorang 
pemimpin itu juga harus menguasai praktek dan hal teknis”

 Hal senada juga diungkapkan oleh pejabat di Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:

“seorang pimti harus menguasai hal-hal teknis yang terkait 
dengan pemerintahan yang ditangani oleh pimti itu sendiri. 
Mungkin ada teori yang mengatakan bahwa kalau seorang 
pimti, katanya 75% itu di manajerial, 25% itu di teknis. Itu 
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akan benar teori itu apabila didukung eselon III dan IV, yang 
memang menguasai diteknis. Tapi kadang-kadang seorang 
pimti ditempatkan disebuah SKPD, ternyata tidak didukung 
oleh kemampuan teknis daripada bawahannya. Itulah 
kenapa pimti harus bisa menguasai teknis, supaya bisa 
memanage dengan baik”

 Selain penguasaan teknis tugas SKPD, kompetensi manajerial 
utama yang perlu dimiliki oleh pimpinan tinggi salah satunya adalah 
berintegritas tinggi. Integritas diwujudkan pada ketaatan akan aturan 
yang berlaku, disamping juga konsistensi antara ucapan dan perbuatan 
yang dilakukan oleh pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi juga berupaya 
menebar perilaku-perilaku baik dan jujur sehingga dapat ditiru atau 
menjadi contoh bagi pegawai yang ada, diantaranya adalah tidak 
menunda-menunda atau menumpuk pekerjaan, datang tepat waktu, 
tidak ada diskriminasi, serta berpakaian yang rapih. 
 Kompetensi selanjutnya yang dimiliki oleh pimpinan tinggi 
Pemerintah Kota Balikpapan adalah kemampuan untuk menjalin 
hubungan kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim ini diaplikasikan 
dengan menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada seluruh 
pegawai akan tugas dan fungsi yang disandangnya, sehingga ketika 
pelaksanaan tugas organisasi sebagai satu kesatuan, masing-masing 
pegawai dapat berkontribusi dengan baik dan proporsional. Adanya 
kerjasama tim juga akan memberikan keuntungan lainnya yaitu, 
mempercepat penyelesaian tugas, tantangan yang dihadapi lebih 
dinamis karena ada berbagai pemikiran yang terlibat dalam tim, serta 
memudahkan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi. 

2. Kompetensi sosio kultural
 Pembangunan pesat dan peluang ekonomi yang tinggi di Kota 
Balikpapan mengundang arus pendatang yang cukup besar. Besarnya 
jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman 
etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari 
segi adat istiadat maupun agama. 
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 Tercatat setidaknya 104 kelompok etnis/ paguyuban yang ada di 
Balikpapan, dan paguyuban ini berperan penting dalam menjaga 
keharmonisan masyarakat. Heterogen-nya masyarakat Kota Balikpapan 
ini tentu berimbas kepada kemampuan atau kompetensi sosiokultural 
yang perlu dimiliki oleh pimpinan tinggi dalam melayani publik Kota 
Balikpapan. Disamping itu, di internal Pemerintahan Kota Balikpapan 
sendiri juga tidak terdapat etnis yang mendominasi, sehingga baik 
masyarakat maupun pemerintahnya relatif heterogen.
 Kondisi ini tentu membutuhkan kemampuan khusus bagi 
pimpinan tinggi untuk menguasai aspek sosiokultural masing-masing 
publik yang dilayani. Oleh karena itu, pemahaman akan karakter dan 
etnis dari publik yang dilayani perlu dikuasai dan di tularkan kepada 
seluruh pegawai dalam SKPD. Pemahaman akan karakter dan etnis ini 
relatif secara umum dapat dikategorikan sebagai kompetensi 
kemasyarakatan. Hasil wawancara dengan salah satu Asisten di 
Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengatakan:

“Yang jelas harus mengetahui karakter budaya itu sendiri, 
kita ini susah karena heterogen. Di Balikpapan ini kan 
tumbuh dari berbagai macam budaya, ya setidaknya dia 
mengetahui dan mengetahui secara teknis itu malah lebih 
bagus karena karakter itu harus dipelajari”

 Selain kompetensi kemasyarakatan yang didalamnya mencakup 
kemampuan beradaptasi pada karakter dan budaya masyarakat, 
pimpinan tinggi juga perlu dibekali kemampuan penanganan konflik. 
Kemampuan ini penting dikuasai mengingat potensi konflik dapat terjadi 
kapan saja baik konflik internal SKPD maupun konflik eksternal dengan 
atau antar masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu Asisten di 
Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengatakan:

“Potensi konflik itu macam-macam sebenarnya konflik di 
Balikpapan itu besar dengan adanya berbagai macam suku 
berada di kota ini. Para pejabat yang ada di kota ini perlu 
memiliki kompetensi untuk meredakan konflik yang ada. 
Selama ini kita masih bisa meredam konflik yang ada 
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karena di antara pejabat yang ada itu terwakili dari suku 
yang ada”

 Oleh karena itu, seorang pimpinan tinggi diwajibkan untuk 
menguasai permasalahan di Kota Balikpapan. Dengan mengetahui 
permasalahan Kota Balikpapan, diharapkan metode dan pendekatan 
yang digunakan dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan kondisi wilayah 
kerjanya serta karakteristik masyarakat yang dilayani. Disisi lain, dengan 
mengetahui permasalahan Kota diharapkan para pimpinan tinggi dapat 
meminimalisir potensi konflik yang terjadi dan berupaya menciptakan 
situasi yang kondusif dan nyaman. Akibat langkah-langkah inilah Kota 
Balikpapan kemudian dikenal secara nasional sebagai Kota Layak Huni.
 Pimpinan tinggi Pemerintah Kota Balikpapan juga secara umum 
mencoba untuk menerapkan konsep kesederhanaan dalam tampilan 
maupun perilaku yang sebelumnya diadopsi dari zaman kerajaan 
sebelumnya. Kesederhanaan merupakan salah satu aspek sosio-kultural 
yang relatif dilaksanakan sebagai wujud penghargaan terhadap budaya 
yang telah ada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pejabat di Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi: 

“Konsep kesederhanaan yang diterapkan oleh kerajaan 
Kutai Kartanegara itu bisa ditiru oleh JPT di Balikpapan. 
Kesederhanaan dalam tampilan, sikap perilaku, dan 
jabatan itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk dijalankan 
oleh pimpinan. Sehingga ada dua hal yang akan dilakukan 
oleh pimpinan yaitu legal dan logis. Legal secara semua 
aturan yang berlaku. Logis secara sikap, tidak dibuat–buat”

 Aspek lain dari kompetensi sosio-kultural adalah kemampuan 
untuk menjalin human relation yang baik dengan stakeholders. 
Banyaknya suku di Kota balikpapan menjadikan pendekatan kesukuan 
cukup sulit untuk dilaksanakan, sehingga pimpinan tinggi pemerintah 
kota Balikpapan lebih mengupayakan pendekatan aksi (action). 
Pendekatan aksi yang dimaksud adalah dengan menggandeng 
stakeholders yang berkepentingan dengan SKPD dalam rangka 
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menjalankan program pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana 
disampaikan oleh pejabat di Badan Pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana:

 “Balikpapan itu kebetulan multi suku, jadi itu tidak terlalu 
mudah masuk pada pendekatan suku, tetapi kepada 
pendekatan secara action. Misalnya seperti saya, saya 
hubungan kerjanya seperti PKK, Darma Wanita, LPM, kita 
melakukan pendekatan itu bagaimana supaya mereka 
b isa  mener ima sosok  saya se laku orang  yang 
berkepentingan di dalam program mereka. Intinya adalah 
pendekatan kepada mereka. Menciptakan human relation 
yang baik, juga kalo diundang kita hadir sebagai wujud 
kepedulian kita”

3. Keterkaitan dengan visi dan misi daerah
 Kemampuan manajerial dan kemampuan sosiokultural dari 
pimpinan tinggi sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja 
pemerintah Kota Balikpapan. Peningkatan ini juga terlihat pelayanan 
publik yang relatif semakin baik, khususnya pada upaya penciptaan 
kondusifitas kota yang menjadi modal dasar yang cukup penting untuk 
mendorong peningkatan jumlah investor di Kota Balikpapan. Kota 
Balikpapan yang mengandalkan sektor Bangunan dan sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebagai penggerak ekonominya tentu 
perlu meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam menyediakan 
pelayanan publik yang excellent. Hal ini diungkapkan oleh salah satu 
Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yaitu:

“Dari sisi keamanan kota itu kan sudah sangat membantu 
para investor untuk masuk walaupun penduduk kita 
heterogen masih bisa menjaga kondusifitas kota nah itu 
kan menjadi modal untuk menjadi kota jasa perdagangan 
dan itu sudah kita bangun dari awal. Kita mendapatkan 
nominasi kota layak huni nah ini kan sudah menjadi 
indikator2 yang bermuara pada jasa. Yang paling penting 
kita berusaha untuk menjadikan kota ini menjadi nyaman. 
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Kita kan melayani dan melayani itu tidak segampang asal 
memuaskan semua orang”

 Aspek lainnya adalah, kemampuan manajerial dan sosiokultural 
pimpinan tinggi kota Balikpapan telah melahirkan kecintaan aparatur 
terhadap Kota Balikpapan. Adanya jargon Kota Balikpapan yaitu “Ku 
Bangun, Ku Jaga, Ku Bela” diejawantahkan ke dalam sikap dan perilaku 
aparaturnya sehingga mendorong tercapainya kota balikpapan sebagai 
kota yang nyaman dan layak huni. Terkait hal ini juga, seluruh pimpinan 
tinggi telah diinstruksikan untuk memiliki semua nomor telepon/ 
handphone Kepala-Kepala SKPD. Langkah ini dilakukan agar dapat saling 
mengingatkan atau dapat saling berkoordinasi langsung jika terdapat 
permasalahan yang ditemui.

5.3. KOTA BONTANG
5.3.1. Gambaran Kondisi Kepegawaian
1.  Postur kepegawaian
 Berdasarkan data tahun 2015, PNS Kota Bontang berjumlah 3.373 
orang yang diharapkan dapat melayani penduduk Kota Bontang yang 
mencapai 163.651 jiwa (data tahun 2013) dan tersebar di 3 kecamatan. 
Jika dihitung rasio antara jumlah PNS yang ada dengan jumlah penduduk 
kota Bontang maka diperoleh hasil 1 PNS melayani sekitar 48 orang 
penduduk. Jumlah ini relatif masih kurang, Jumlah aparatur yang ada saat 
ini dioptimalkan untuk bekerja dan hasilnya cukup baik dalam 
menunjang kinerja Pemerintah Kota Bontang. Begitu juga dengan 
struktur organisasi yang ada yang tidak dipaksakan untuk menggunakan 
pola maksimal, namun lebih pada upaya menerapkan pola “miskin 
struktur tapi kaya fungsi”.
 Dari tabel di bawah terlihat bahwa lebih dari 65% aparatur Kota 
Bontang berada pada golongan III dan IV, dimana fakta ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat kompetensi dan 
pengalaman yang relatif cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah
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Tabel 5.5. Rekap PNS Kota Bontang Berdasarkan Golongan dan Gender
(September 2013)

Golongan
 

Gender  
Jumlah  %

Laki -Laki
 

Perempuan
 

IV
 

202
 

369
 

511
 

15,15

III
 

717
 

1024
 

1741
 

51,62

II

 

544

 

497

 

1041

 
30,86

I

 

74

 

6

 

80

 

2,37

Jumlah 2757 3448 6205 100

(Sumber:BKD Kota Bontang, Juni 2015)

 Data menarik lainnya adalah jumlah aparatur perempuan yang 
lebih banyak dibandingkan jumlah aparatur laki-laki. Fakta ini 
mencerminkan bahwa pada dasarnya pemerintah kota Bontang bersifat 
terbuka bagi aparatur dari gender manapun sepanjang memiliki 
kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, relatif tidak terdapat 
persoalan gender yang begitu mencolok antara jumlah aparatur laki-laki 
dan aparatur perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 5.6. Rekap PNS Kota Bontang Berdasarkan Pendidikan dan Gender
(Juni 2015)

Golongan
 

Gender  
Jumlah  %

Laki-Laki
 

Perempuan
 

S 3

 

-

 

-

 

-

 

-

S 2

 

170

 

101

 

271

 

8,034

S 1 627 950 1577 46,75

    
D IV

 

18

 

17

 

35

 

1,04

D III 161 436 597 17,70

D II 19 55 74 2,19
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(Sumber: bkd Kota bontang)

 Dari sisi tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa sebagian besar 
PNS Kota Bontang atau sekitar 46,75% menyandang pendidikan S1, 
namun sekitar 20,78% masih menyandang pendidikan SLTA. Ke depan 
tentu diharapkan agar aparatur Kota Bontang dapat memiliki kualitas dan 
kapasitas yang unggul dimana salah satunya diukur dari tingginya tingkat 
pendidikan aparaturnya.
 Terkait fokus penelitian ini yang membatasi pada jabatan pimpinan 
tinggi (level eselon II), terdapat eselon II sebanyak 32 orang yang terbagi 
atas eselon II A sebanyak 1 orang dan eselon II B sebanyak 31 orang. 
Adapun tingkat pendidikan jabatan pimpinan tinggi diperoleh data S1 
sebanyak 8 orang dan sisanya yaitu 24 orang menyandang pendidikan S2. 
Banyaknya pimpinan tinggi yang sudah menempuh pendidikan S2 tentu 
menjadi modal penting bagi penanganan kompleksitas permasalahan 
Kota Bontang.
 Dari sisi gender pada level pimpinan tinggi saat ini, jumlah 
pimpinan tinggi laki-laki berjumlah 25 orang sedangkan jumlah pimpinan 
tinggi perempuan berjumlah 7 orang.
 Terkait pemangku jabatan pimpinan tinggi ternyata tidak 
sepenuhnya diisi oleh aparatur yang lahir di Kota Bontang. Dari 31 
pimpinan tinggi yang ada, t idak satupun yang berasal dari 
Bontang,semuanya yaitu 32 orang atau sekitar 100% pimpinan tinggi 
berasal dari luar Kota Bontang. Hal ini mencerminkan ciri 

Golongan
 

Gender  
Jumlah  %

Laki-Laki Perempuan

    D I 9 10 19 0,56

    

    

SLTA

 

439

 

262

 

701

 

20,78

SLTP 61 3 64 1,90

SD 33 2 35 1,04

Jumlah 2757 3448 6205 100
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kepemerintahan Kota Bontang yang lebih heterogen dan mengakomodir 
pemimpin dari suku manapun sepanjang aparatur tersebut memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi pada suatu jabatan pimpinan tinggi.

2. Kelembagaan / kondisi layanan publik
 Pemerintah Kota Bontang sangat peduli dengan pengelolaan 
pemerintahan yang baik terkait kelembagaan dan layanan publik. Banyak 
hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang dalam berbenah 
lingkup layanan kepada masyarakat. Terutama pada bidang kesehatan 
dengan pengembangan puskesmas sebagai upaya pembangunan 
kesehatan.
 Saat ini pelayanan kesehatan terutama puskesmas diharapkan 
menjadi ujung tombak fasilitas kesehatan dasar dan kondisi ini 
menjadikan keberadaan puskesmas terbesar dan termurah di Kota 
Bontang juga akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di 

17
bidang kesehatan.  
 Dan sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan Nomor 46 
Tahun 2015 tentang Akreditasi, semakin menegaskan bahwa semua 
fasilitas pelayanan kesehatan dasar baik puskesmas, klinik, praktik dan 
dokter mandiri harus terakreditasi sebagai bentuk upaya menstandarkan 
mutu pelayanan.
 Berbagai perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Bontang sangat tegas bahwa pemerintah sangat 
perhatian dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Survei Institute of 
Leadership Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bontang 
menyatakan Pemerintah Kota Bontang menjadi salah satu kota di 
Indonesia yang mampu memberikan pelayanan cepat, tepat, sederhana, 

18
dan murah kepada masyarakat.

17 Wali Kota Resmikan Puskesmas Bontang Selatan II, http://www.kaltimpost.co.id/ berita/detail/241651-
pelayanan-terbaik-kesehatan, Diaksestanggal 19-9-2015

18 Survei IKM: Kualitas Pelayanan Pemkot Bontang Terus Meningkat, http://kaltim.antaranews.com/ 
berita/27877/survei-ikm-kualitas-pelayanan-pemkot-bontang-terus-meningkat?utm_source= 
fly&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses tanggal 19/9/2015
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 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diperoleh dari 
hasil kajian dan analisis tentang kualitas pelayanan secara konsisten 
dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat harus diberikan secara cepat, tepat, 
murah, terbuka, sederhana serta tanpa diskriminatif. Hal yang menarik 
juga peran kelembagaan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang 
yang telah mereformasi sistem pelayanan yang bersifat represif menjadi 
humanis. Dengan begitu semakin menunjukkan bahwa aparat 
pemerintah telah berusaha memberikan layanan kepada publik dengan 
ikhlas dan prima. 
 Dengan begitu, paradigma penegakan Peraturan Daerah yang 
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang telah bergeser 
dengan mengedepankan sistem humanis atau persuasif dalam 
menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Inovasi ini juga yang 
menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang meraih 
penghargaan Apresiasi Top 99 Inovasi Layanan Publik 2015 kategori 

19
Reformasi Sistem Pelayanan yang Bersifat Represif menjadi Humanis.
 Gambaran layanan publik di Kota Bontang sangat beragam,kondisi 
ini menjadi tuntutan Pemerintah Kota Bontang untuk terus berbenah dan 
berproses menjadi kota yang berkomitmen pada peningkatan layanan 
publik.

5.3.2. Gambaran Kompetensi Aparatur di Lokus Penelitian
 Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang 
menilai masih kekurangan dalam hal kompetensi jika dibandingkan 
kuantitasnya. Disinyalir ini adalah karena dinamisnya peraturan 
pemerintah yang tidak didukung oleh kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengikutinya. Sebagai contoh, pada tahun 2000, penghapusan 
Dinas Sosial dan Transmigrasi yang berdampak pada mutasi pegawai ke 
daerah dengan berbagai latar belakang yang berekses pada penerimaan 
pegawai tidak berbasis kebutuhan organisasi dan daerah. Selanjutnya 

19 Pemkot Bontang Kembali Raih Penghargaan Nasional, http://klikbontang.com/berita-1560-pemkot-
bontang-kembali-raih-penghargaan-nasional.html, diaksestanggal 13 Nopember 2015
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adalah instruksi pengangkatan tenaga non PNS/D (honorer), berimplikasi 
pada database kepegawaian yang tidak berbasis kebutuhan sehingga 
dapat ditemui sarjana pertanian bekerja di Rumah Sakit, dan sebagainya, 
yang akhirnya ditindaklanjuti dengan penataan setelah pegawai yang 
bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kondisi dilematis ini kerap 
dialami Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan penataan 
sumber daya aparatur di daerah, semisal ketika latar belakang keilmuan 
tidak linier yang ditindaklanjuti dengan penyetaraan kompetensi agar 
berimbang. Kekurangan formasi pada tenaga fungsional teknik, guru dan 
tenaga medis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana (17 Juni 2015, Hotel Grand Raodah Bontang) 
sebagai berikut : 

“...Kalau dilihat dari hasil Analisis Beban Kerja (ABK), 
kita sebenarnya masih ada kekurangan, khususnya di 
tenaga fungsional tehnik, guru dan tenaga kesehatan, 
tapi sekarang untuk tenaga guru sudah hampir 
terpenuhi. Tinggal tenaga kesehatan yang spesialis saja 
yang kekurangan...” 

 Dari segi kuantitas dirasa sudah memenuhi akan tetapi masih 
kurang dari segi kualitas terutama dari segi kompetensi teknis. Salah 
satunya disinyalir dari masih minimnya anggaran untuk kepegawaian dan 
pengembangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana (17 Juni 2015, Hotel Grand Raodah 
Bontang) sebagai berikut : 

“...Sebenarnya SDM itu ada yang terpenuhi dari sisi 
jumlah namun ada juga yang belum terpenuhi dari sisi 
kualitas. Jadi kalau kompetensi teknis memang kurang... 
Kalau kita ini ada juga kewenangan yang diambil oleh 
provinsi...Kalau anggaran di APBD kita terkait 
kepegawaian kita masih 50%....” 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana (17 Juni 2015, Hotel Grand Raodah Bontang) sebagai 
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berikut : 
“..... Ada istilahnya diklat berbudi luhur yang dicetuskan 
oleh BKD. Sesuai dengan visi walikota, Harus mencoba 
untuk menyentuh orangnya dulu, kerena kalo diklat aja 
terus tanpa disentuh  orangnya ya percuma saja. Kira2 
orangnya motivasinya harus lurus dulu, menurut saya 
sih bagus pengembangan kesitu, setelah itu baru masuk 
ke orangnya. Model pengembangan kompetensinya di 
kota Bontang oleh BKD bagus aja. Tindakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Pusat terkait ASN berkinerja tinggi, paling tidak perlu ada 
acuan yang dibarengi dengan pedoman yang baku. Dan 
perlu ada kejelasan, tapi kita itu disuruh itu aja. Tidak 
ada juklak juknisnya mengenai langkah apa yang perlu 
dilakukan.......”

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertanggung jawab terhadap 
pengembangan kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Program 
pengembangan kompetensi ASN dan JPT selama ini selalu berjalan, hatta 
meskipun tanpa dana. Ini dikarenakan pentingnya sumber daya manusia 
sebagai asset unggul dalam pengelolaan organisasi, berapapun jumlah 
dana yang dimiliki, terlebih jabatan pimpinan tinggi merupakan hal yang 
sangat krusial. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Bontang ketika menjelaskan pelaksanaan pengembangan 
kompetensi ASN / JPT di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada saat 
menghadiri Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan III, tanggal 16 Juni 
2015 di kantor PKP2A III LAN, Samarinda. Pengembangan kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang 
diantaranya melakukan diklat kepemimpinan efektif dan Pelatihan ESQ.
 Adapun pelaksanaan pengembangan kompetensi, Pemerintah 
Kota Bontang telah berpatokan pada peraturan walikota bukan peraturan 
daerah seperti pemberian tugas belajar dan ijin belajar. Adapun 
pelaksanaan diklat pimpinan didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi 
dari perda.  
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 Bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan 
kompetensi masih sebatas assessment, Demikian halnya dengan peta 
kompetensi JPT sehingga dapat dikatakan kebutuhan kompetensi 
hampir seragam. Pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai yang 
dengan diusulkan oleh BKD dan renstra BKD, kemudian di masing-
masing SKPD dianggarkan pengembangan kompetensi semacam diklat, 
bimtek seperti diklat akuntansi, diklat pengelolaan Barang Milik Daerah, 
dan sebagainya yang sifatnya teknis (technical competence).
 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan melibatkan 
lembaga luar seperti PPM. Pengalaman yang luas dan keahlian yang 
dikembangkan sudah bagus akan tetapi segi kekurangannya adalah 
rentang waktu pelatihan yang cukup pendek dengan materi yang padat 
sehingga tidak fokus dan cenderung bias, sehingga idealnya dibuat 
bertahap dan lebih fokus. Materi yang sifatnya diberikan 2 bulan diberikan 
dalam waktu 2 hari.
 Terkait pemenuhan anggaran pengembangan kompetensi pegawai 
sudah lebih dari cukup akan tetapi dampak dari otonomi daerah,  
banyaknya tawaran diklat informal dari lembaga luar yang tidak 
kompeten sehingga yang perlu adalah lembaga pelatihan seperti 
Bandiklat Depdagri dan tersertifikasi. Sebagai contoh pelatihan 
pengadaan barang dan jasa dari lembaga LKPP, pelatihan amdal dari 
perguruan tinggi yang sudah disertifikasi dari Badan Lingkungan Hidup, 
dan sebagainya. Lembaga abal-abal yang tidak kompeten dan belum 
tersertifikasi sudah dicoret dalam daftar lembaga diklat informal. Terkait 
kewajiban minimal 18 jam pelajaran (sekitar 2-3 hari) diklat bagi setiap 
ASN per tahun itu sudah bagus dan harus disiapkan anggarannya.
 Secara institusional, pengembangan kompetensi yang terkait 
rencana pola karir dan roadmap individu, sudah dijalankan seperti 
pemberian tugas belajar dan ijin belajar, ini diberikan mengingat 
keterbatasan jabatan struktural, ini diberikan dalam bentuk reward 
kemudian mutasi dan pemberhentian berbasis usia produktif dalam 
rangka regenerasi, pelatihan yang dikembangkan seperti pengelolaan 
limbah, santitasi dan worksop-workshop, PPSP (program sanitasi 
pemukiman), dan sebagainya. Pertimbangan dan pengambilan 
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keputusan dalam hal pengembangan kompetensi melibatkan kepala 
Bidang dan Sekretaris. Setelah itu dilakukan roadmap pola karir yang 
memuat kebutuhan pegawai dan kompetensinya.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana (17 Juni 2015, Sekkot Bontang) sebagai berikut : 

“.....Masih terdapat kesenjangan kompetensi pada 
jabatan pimti di lingkungan pemerintah kota Bontang 
meskipun tidak banyak dan berusaha pelan pelan untuk 
menepisnya. Yang terpenting adalah komitmen............”

5.3.3. Manajemen Kinerja Aparatur
 Penerapan Standar Kerja Perorangan (SKP) dan dikaitkan dengan 
pemberian tunjangan kinerja sangat efektif dalam membantu 
pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Penerapan 
by system, apa yang dikerjakan hari ini diinput dalam sistem pelaporan 
kinerja periodik yang akan dievaluasi dan dinilai pimpinan secara 
periodik untuk disetujui atau tidak disetujui. Pelaporan kinerja harus 
ditindaklanjuti dengan persetujuan pimpinan. Meskipun dalam 
implementasinya, belum 100% sesuai. Untuk saat ini sedang 
dipersiapkan sistemnya yang menggunakan pembuktian (evidence) 
dalam pelaporan kinerja periodik ini.

5.3.4.  Permasalahan Pengembangan Kompetensi Aparatur
 Permasalahan yang menjadi sorotan adalah komitmen (niyat) dan 
kesungguhan pemangku jabatan dalam menjalankan amanahnya. Ini 
dibuktikan ketika kegiatan pengembangan kompetensi agar dihadiri yang 
bersangkutan bukan sebaliknya mewakilkan kepada bawahannya. 
Kesadaran bahwa jabatan adalah amanah itu juga harus ditekankan 
sehingga sadar bahwa amanah akan dipertanggungjawabkan tidak 
hanya di dunia tetapi juga di akhirat, meskipun sudah ada upaya 
penyadaran ruhaniah tetapi masih kurang direspon.
 Terkait permasalahan kekurangan tenaga fungsional, Pemerintah 
Kota Bontang masih membutuhkan tenaga fungsional di bidang 
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kesehatan terutama tenaga spesialis. Untuk tenaga teknis di bidang sipil, 
Pemerintah Kota Bontang masih membutuhkan banyak terutama teknik 
perencana dan tata ruang atau teknik keperhubungan umum. Kalau di 
sektor pendidikan, sudah 95% terpenuhi. Badan Kepegawaian Daerah 
juga telah mengembangkan peta pengembangan kompetensi untuk 
jajaran struktural dari eselon 2 sampai eselon 4. Akan tetapi masih perlu 
disempurnakan terutama karena soft competency  dapat berubah 
sehingga akan diperbaharui setiap 2 tahun sekali.
 Tidak hanya itu, rutinitas yang cukup tinggi menuntut pentingnya 
pengembangan kompetensi terutama karena minimnya kesempatan 
dan pelaksanaan program tersebut di lingkungan JPT (Kepala BAPPEDA, 
15 Juni 2015, Kantor PKP2A III LAN) :

“… Kita ini kan karena menyelesaikan pekerjaan yang 
rutinitas itu yang cukup tinggi, disamping memang diklat 
semacam itu kan belum ada, dan saya pikir perlu ada 
pembekalan seperti itu…”

 Kendala dalam pengembangan kompetensi diantaranya adalah 
pelaksanaan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan 
organisasi dan individu yang bersangkutan seperti mutasi pegawai. 
(Kepala Bappeda, 15 Juni 2015, Kantor PKP2A III LAN)

“..... Ya itu juga menjadi persoalan. Seperti soal mutasi 
diluar kewenangan kita dan kadang juga dimintai 
pendapat, tapi dari sisi pangkat golongan dan dia 
memenuhi syarat. Ketika diminta ya saya tidak bias 
berbuat apa-apa. Artinya ya tidak bisa lepas dari 
permasalahan itu, artinya masih ada mutasi dimana orang 
yang ditempatkan itu tidak tepat. Atau ada lagi pegawai 
yang ternyata dia mengusulkan pindah keluar daerah....”

 Kendala berikutnya adalah perlunya kriteria untuk menekan angka 
mutasi keluar daerah sebelum masa pengabdian berakhir, sebagai 
contoh ketika masa pengabdian 15 tahun dan masih berjalan 5 tahun 
tetapi sudah pindah ke luar daerah yang ini berakibat merampas 
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kesempatan orang daerah untuk benar-benar membangun daerahnya 
tanpa mengecilkan peran orang luar daerah yang berkomitmen 
mengabdikan dirinya di daerah tersebut.
 Kekurangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi 
diantaranya belum optimalnya pelaksanaan roadmap pengembangan 
pegawai yang diantaranya dikarenakan terkendala anggaran dan 
keterbatasan pegawai itu sendiri. (Kepala Bappeda, 15 Juni 2015, Kantor 
PKP2A III LAN)

 “ . . . K e k u r a n g a n n y a  k i t a  b e l u m  o p t i m a l  s a j a 
melaksanakan roadmap pengembangan pegawai. Salah 
satunya terkendala anggaran dan di satu sisi juga memang 
karena keterbatasan pegawai juga. Akhirnya ada yang 
tidak sesuai ya kita ikutkan saja minimal untuk 
menambah pengetahuan juga. Sewaktu – waktu 
bermanfaat...”

 Manfaat yang dirasakan diantaranya  adalah hasilnya ditindaklanjuti 
dalam bentuk masukan/ rekomendasi kepada kepala daerah. (Kepala 
Bappeda, 15 Juni 2015, kantor PKP2A III LAN) :

“... Yang ada assessment aja. Tindak lanjutnya ada dengan 
hasil assessment itu dimanfaatkan bagi masukan kepada 
kepala daerah. Ya termasuk juga mungkin yang ada diklat 
kepemimpinan yang efektif itu. Dan sebenarnya ada dalam 
peta hasil kompetensi itu. Tapi kan sebenarnya 
disamaratakan juga neh. Jadi kebutuhan kompetensi 
hampir seragam saja...”

 Manajemen ASN sangat penting utamanya untuk menghindari 
pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional, 
yang menjadi tugas pimpinan tinggi untuk mengawal kebijakan kepala 
daerah, kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti 
halnya pelaksanaan lelang terbuka (open biding) sebenarnya untuk 
menghindari dan meminimalisir faktor like and dislike dan memang 
untuk mendapatkan sosok yang berkualitas dan mumpuni. Tidak terkait 
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dengan persoalan senioritas benar-benar hanya terkait dengan 
kompetensi, kemampuan, kematangan jiwa dan sebagainya. 
 Beberapa inovasi dalam pengembangan kompetensi diklat 
kepemimpinan dirasakan efektif merangsang kreatifitas dalam 
mengelola pemerintahan. Seperti proyek perubahan yang menginspirasi 
orang untuk berpikir kreatif dan inovatif. Ini terutama karena beberapa 
pejabat JPT yang dinilai kurang gesit sehingga ini diharapkan mampu 
membantu dalam menangkap permasalahan institusi. Ini dinyatakan 
dalam kesempatan wawancara bersama Kepala Bappeda, 15 Juni 2015 di 
kantor PKP2A III LAN :

“...Saya pikir cukup bagus ada proyek perubahan di Pim3, 
dan ini merangsang orang untuk kreatif dan berinovasi. 
Seperti yang saya bilang sama kawan – kawan untuk tidak 
berhenti belajar, maksudnya supaya terdorong terus untuk 
melakukan perbaikan perubahan. Dan manusia itu kan 
selalu berubah kan. Sama halnya kita sebagai PNS ini 
harus terus melakukan perubahan...”

5.3.5. Temuan Lapangan
 Pemaknaan kompetensi adalah menyangkut wawasan pejabat 
terkait sejauh mana memahami wilayah tanggungjawabnya yang 
kemudian dijabarkan dalam program-program strategis ke depannya. 
(Kepala Bappeda, 15 Juni 2015, kantor PKP2A III LAN).  Kebutuhan 
kompetensi terkait regional content adalah perlunya roadmap 
kompetensi dan roadmap kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam 
pengelolaan potensi daerah. Keunggulan daerah Kota Bontang yang 
menjadi regional content adalah pada sektor industri pengolahan dan 
segmen infrastruktur (konstruksi).
 Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mengelola Regional content 
kota Bontang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
(Disperidagkop) dan Dinas Perhubungan Umum (PU). Ini dikarenakan 
sektor terbesar penyumbang PDRB Kota Bontang adalah industri 
pengolahan dan infrastruktur. Tingginya angka di sektor infrastruktur 
dikarenakan banyaknya proyek pemerintah terkait dengan infrastruktur. 
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Selain itu potensi kelautan yang bertumbuh pesat seperti rumput laut, 
perikanan, dan sebagiannya sehingga Kota Bontang sedang 
mengembangkan rumput laut kering (sekitar 350 ton per bulan) dan 
sektor perikanan. Pemerintah berupaya membantu dari segi permodalan 
dan peralatan serta pelatihan kepada masyarakat sekitar. 
 Penetapan kawasan industri baru di kawasan Bontang Lestari 
sekitar 420 hektar. Dengan harapan, industri baru ini akan menampung 
yang tidak tercover di Perusahaan Pupuk Kaltim (PKT Bontang), dan 
mensupport industri yang sudah ada jadi ada sinergisitas antara kawasan 
industri lama dan kawasan industri baru.

1. Kompetensi Manajerial 
 Kesenjangan / gap kompetensi manajerial juga masih ada, seperti 
pada umumnya di daerah lain, yang membutuhkan banyak dukungan 
penuh dari pimpinan. Sebagai contoh, kerap kali acara seperti pra LAKIP 
dan sebagainya masih diwakilkan dan tidak dihadiri oleh walikota, wakil 
walikota atau sekretaris daerah. 
 Kalau untuk jajaran pimpinan tinggi madya (eselon 2), harus lebih 
banyak dalam hal kemampuan membina dan bertanggungjawab dalam 
menyelesaikan persoalan SKPD yang dipimpinnya dan tidak berlepas 
tangan. Semisal, ada pegawai yang susah diatur, kemudian yang ditunjuk 
adalah BKD, bukannya pimpinannya sendiri. Sehingga kemampuan 
membina dan mengarahkan bawahan juga harus dimiliki oleh JPT. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana (17 Juni 2015, Sekkot Bontang) sebagai berikut : 

“………Sebenarnya kompetensi eselon 2 itu mestinya dia 
bisa membina yah, dan bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan SKPD nya tidak lepas tangan , . . 
seharusnya itu kan menjadi tanggung jawab pimpinannya 
sendiri. Artinya dia harus bisa membimbing dan membina 
bawahannya kan. ..Termasuk bawahannya semua, itu kalo 
mau melihat kinerja kita meningkat kan dari situ dulu. Disini 
kendalanya kebanyakan mengeluhkan pegawainya, ya 
cobalah dibina dulu….”
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 Tidak hanya itu, sebagai unsur pimpinan tinggi, banyak hal dari 
kompetensi manajerial yang harus dimiliki dan dirasa masih kurang dan 
perlu ditingkatkan, mengingat peran JPT sebagai kepala organisasi 
diibaratkan darah dalam organ tubuh manusia, yang memegang peran 
vital arah organisasi dijalankan. Diantaranya adalah keberanian untuk 
mengambil risiko, meminimalisir ego sektoral, memahami kewenangan 
dan tanggungjawab, kemampuan pengambilan keputusan, dan peran 
pembinaan, pengarahan kepada bawahan dan peran guru bagi anak 
buahnya. Seperti yang dikutip dalam wawancara bersama Kepala BKD, 
16 Juni 2015, kantor PKP2A III LAN sebagai berikut :

“……Jadi kalo menurut saya memang fungsi pemimpin apa 
lagi jabatan pimti itu sangat krusial. Dia harus memahami 
awal itu tugas pokok dan fungsinya apa. Kemudian 
keberanian untuk resiko ......... harus bisa menjadi 
guru…..ego sektoral masing – masing masih tinggi 
sekalipadahal seluruh jabatan itu sama, … Jadi masalah 
kewenangan dan tanggungjawabnya dan masing – 
masing spesifikasi jabatannya itu apa. Baik itu secara 
teknis maupun manajerial……. yang perlu diingat bahwa 
p e m i m p i n  i t u  n a n t i n y a  a k a n  d i t a n y a 
tanggungjawabnya...Jadi ketika dalam pengambilan 
keputusan, banyak kepala SKPD yang ketika pengambilan 
keputusan ada yang ragu – ragu, ogah, ada yang 
melemparkan, ada yang mungkin pura – pura tidak tahu, 
dibiarkan saja…”

2. Kompetensi Sosio Kultural
 Perlunya perubahan sikap dan karakter di jajaran pimpinan 
ditegaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (17 Juni 2015, 
Sekkot Bontang) sebagai kesenjangan kompetensi sosiokultural yang 
perlu dibenahi utamanya dalam hal keteladanan sebagai pimpinan. 

“…Berarti kan sikap dan perilaku atau atitude tadi. .....Yang 
masih kurang tauladan di pemerintahan ini. …”
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 Tidak hanya itu, utamanya lagi adalah menumbuhkan jiwa 
pemimpin yang berkarakter. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana, 17 Juni 2015, Sekkot Bontang)

“…..Sebenarnya itu kan karakter, pemimpin yang 
berkarakter itu kan susah ya. Mencari orang yang punya visi 
misi jauh kedepan gitu, jadi dia klo punya keinginan 
membangun bontang ya serius lah benar – benar 
membangun bontang. Artinya tidak sekedar untuk 
bergengsi. Jadi niatnya itu apa dia untuk membangun atau 
mencari nama aja. ….”

 Terkait kemajemukan masyarakat Bontang, sejauh ini tidak ada 
permasalahan terkait sosiokultural. Potensi dan perencanaan 
pembangunan daerah menjadi dasar dalam penyusunan roadmap 
kompetensi dan roadmap kebutuhan kompetensi, harapannya dengan 
evaluasi dapat membaca kebutuhan ke depannya seperti apa sebagai 
dasar merumuskan kebijakan ke depan. 
 Terlebih kondisi geografis Kota Bontang yang berada di ALKI 2 (Alur 
Laut dan Kepulauan Dua) dimana nantinya akan banyak kapal berlayar 
dan dapat dipenuhi kebutuhannya di Kota Bontang, Bappeda memegang 
peran dalam gambaran makro nya dan detilnya ada di SKPD-SKPD. 
(Kesimpulan dalam wawancara dengan Kepala Bappeda, 15 Juni 2015).

3. Keterkaitan dengan Visi Misi Daerah
 Perencanaan Pembangunan Kota Bontang dituangkan dalam 
RPJMD Tahun 2011-2016. Sebagai langkah awal dalam periode 
pembekalan dasar dari tahun 2011-2021 adalah penyiapan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur dimana pembangunan 
SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kota 
Bontang dalam pembangunan di masa yang akan datang.
 RPJMD sebagai sebuah rencana jangka menengah lima tahunan 
(2011-2016) merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Kota 
Bontang (2011-2031), atau dalam periode pembekalan dasar dari tahun 
2011-2021 merupakan tahapan kedua setelah priode inisiasi. Pada 
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tahapan ini penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur 
masih menjadi fokus pembangunan sebagai prasyarat untuk 
pengembangan ekonomi kota yang menjadi fokus pembangunan tahap 
selanjutnya (2016-2020). 
 Dalam memasuki tahun keempat masa RPJMD Kota Bontang, 
tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014mengacu kepada Visi 
Pemerintah Kota Bontang tahun 2011 – 2016 :

"Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi 
Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera"

 Dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Bontang, visi 
pembangunan dalam RPJMD 2011-2016 ini merupakan penjabaran 
pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Bontang 2005 - 2025. Dengan 
visi pembangunan ini diharapkan akan mengarahkan proses dan tahapan 
pembangunan untuk mewujudkan harapan, keinginan dan amanat 
masyarakat Kota Bontang. Sebagai bagian integral dari tujuan 
pembangunan nasionalsebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD 1945, maka penetapan kebijakan pembangunan Kota Bontang 
tetapmengacu dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
nasional dan secara vertikal selaras dengan RPJM Nasional 2009-2013 dan 
RPJMD  Provinsi Kalimantan Timur  2008 – 2013. 
 Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, dituntut 
adanya komitmen dan dukungan semua pihak sehingga pengelolaan dan 
pemanfaatan potensi sumberdaya Kota Bontang yang merupakan modal 
dasar pelaksanaan pembangunan daerah dapat menjamin terjadinya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai“main goal”dari visi 
pembangunan yang telah ditetapkan.
 Upaya untukmewujudkan visi tersebut, maka dipandang perlu 
mengembangkan misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. 
Dengan pernyataan misi  diharapkan seluruh aparat Pemerintah Kota 
Bontang dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan 
mengenal keberadaan dan peran Pemerintah Kota Bontang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Adapun  misi pemerintah  Kota Bontang 
tahun 2011-2016, yakni :
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a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang  
yang berakhlak mulia dan profesional.

b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik.
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
d. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan 

kebutuhan  listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

 Jika dilihat dari capaian dari sasaran untuk mewujudkan visi dan 
misi Kota Bontang, dinilai sudah cukup berhasil dari indikator diantaranya 
diraihnya peringkat enam nasional dan indeks tertinggi seluruh Kaltim 
untuk Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), ramainya majlis taklim, 
peringkat delapan nasional dalam penurunan angka kemiskinan dan 

20sebagainya.
 Selain itu disematkannya prestasi sebagai peringkat ke 2 Nasional 
Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 kategori kota kecil dengan 
indikator penilaian kualitas hidup masyarakat, ketersediaan ruang dan 
akses komunikasi dan transportasi yang cepat serta menerapkan konsep 
kota hemat energi. Ini yang mendasarinya visi kota Bontang sebagai kota 
berbudi luhur.
 Strategi yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi 
ASN/JPT di lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah mengadakan 
pelatihan selain suguhan rohani baik bagi yang beragama Islam (muslim) 
dan non muslim (nasrani dan sebagainya) setiap 2 bulan sekali untuk 
jajaran JPT. Fokusnya adalah pencerahan bagaimana menjadi 
pemimpin,pemahaman peran dan tanggungjawabnya sebagai 
pemimpin yang menekankan arah nurani/spiritual. 

“…….Kalau untuk pimti, sementara ini kami pelatihan, 
kemudian seperti yang sudah saya sampaikan kami ada 
suguhan rohani, jadi kami itu setiap 2 bulan sekali ada 
siraman rohani bagi yang muslim dan nasrani atau non 
muslim. Bagaimana menjadi pemimpin, kemudian 
tanggungjawabnya nanti bagaimana. Jadi strateginya 

20      (http://isro.me/bontang-paling-jujur-dalam-un-se-kaltim/, diunduh tanggal 18 Agustus 2015).
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bukan hanya dari pelatihan saja tapi sebenarnya lebih 
ke nurani….”

 
 Strategi untuk mengatasi kekurangan kompetensi pada level 
pimpinan tinggi adalah dengan mengembangkan roadmap beberapa 
tahun ke depan. Kemudian diberikan fasilitasi, pembinaan, 
pendampingan yang sifatnya berkelanjutan. TIdak semata memberikan 
pendidikan dan pelatihan kemudian selesai akan tetapi harus dipantau 
dan diberikan pendampingan. 
 Kemudian belajar dari pengalaman mengelola organisasi pada 
skala internasional yang dalam program CSR (Corporate Social 
Responsibility) memberikan bantuan dan pendampingan kemudian 
diberikan pelatihan yang berkesinambungan. Tahun berikutnya diberikan 
pelatihan yang menunjang pelatihan sebelumnya sehingga terdapat mata 
rantai kompetensi yang dikembangkan, dan tidak  berjalan 
sporadis/terpisah-pisah sendiri-sendiri. Seperti  yang dikutip dalam 
wawancara dengan Kepala Bappeda, 15 Juni 2015, Kantor PKP2A III LAN 
sebagai berikut :

“.... Makanya kenapa kita perlu roadmap itu sehingga kita 
bisa tahu neh kebutuhan mulai dari berapa sih yang mau 
kita bina, berapa kita perlu anggaran. Dan itu yang perlu 
menurut saya. Jadi kayak sporadis aja gitu ...”

 Pentingnya roadmap kompetensi dan roadmap kebutuhan 
pelatihan ini menjadi urgent untuk disusun di setiap instansi sehingga 
dapat dimintakan ke BKD dalam pemenuhan kompetensi yang 
dipersyaratkan dalam jabatannya. Ini menjadi harapan dilaksanakan 
untuk jajaran pimpinan tinggi juga karena wewenang, tugas pokok dan 
fungsi, RPJMD, Renstra, Renja yang menjadi acuan bekerja itu semuanya 
harus difahami oleh piimti dan jajaran dibawahnya. Dengan demikian, 
dapat dilihat potensi, kelebihan, kekurangan dan kekuatan yang dimiliki 
sehingga dapat merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk 
pengembangan potensi daerah (Kepala Bappeda, 15 Juni 2015, kantor 
PKP2A III LAN)
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“..Sebenarnya kita melaksanakan pekerjaan kita itu kan 
sudah ada uraian tugasnya, dan kemudian ada dokumen 
yang menjadi acuan kita. RPJMD, RPJPD, RENSTRA dan 
RENJA. Dan itu semuanya harus bisa dipahami oleh pimti 
dan jajaran di bawahnya. Artinya ketika kita menyusun 
Renstra SKPD pasti kita melihat apa yang menjadi potensi 
kita, baik kelemahannnya ataupun kekuatan. Sehingga 
nanti bisa merumuskan strategi apa saja yang bisa 
dilakukan untuk pengembangan potensi daerah...”

 Strategi yang tepat dalam mengembangkan kompetensi ini adalah 
membangun komitmen bersama yang tidak hanya di awal tapi selalu 
terus menerus diperbaharui. Komitmen itu dibangun dari pemahaman 
visi misi organisasi kemudian diikuti pemenuhan kompetensi yang 
diperlukan. 

“... Strateginya membangun komitmen bersama yang tidak 
hanya mungkin diawal, tapi selalu terus menerus. Jadi kita 
sudah punya visi misi yang kita pegang bersama dan itulah 
yang saya pikir harus menjadi komitmen kita. Mau kita 
bawa kemana neh organisasi. Makanya komitmen itu yang 
harus terus dibangun sama kawan – kawan. Sedangkan 
kompetensinya pasti diperlukan untuk bisa menjalankan 
tugas fungsinya...”

5.4.  KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
5.4.1.  Gambaran Kondisi kepegawaian
1. Kondisi Kepegawaian
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kutai Kartanegara 
dikelompokkan menjadi dua jika dilihat dari wilayah kerjanya, yaitu PNS 
Kabupaten dan PNS Kecamatan. PNS Kabupaten merupakan PNS yang 
bekerja di lingkup Kabupaten, seperti Badan/Dinas/Instansi yang terletak 
di ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara PNS kecamatan 
merupakan PNS yang bekerja di lingkup kecamatan. Data mengenai 
persebaran PNS di Kecamatan Kutai Kartanegara dapat dilihat pada table 
berikut :
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 Jumlah PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2014 
sebanyak 16.240 orang, yang terdiri dari 8.120 orang PNS Kabupaten dan 
8.120 orang PNS Kecamatan.  Dari 18 (delapan belas) kecamatan yang 
ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui bahwa konsentrasi jumlah 
PNS terbesar berada di Kecamatan Tenggarong yaitu sebesar 50 %, 
selanjutnya diikuti Samboja sebanyak 5,6 %. Sedangkan kecamatan yang 
memiliki jumlah PNS paling sedikit adalah Kenohan 1.9 % diikuti Muara 
Wis sebesar 1,2 %. 

Tabel 5.7. JumlahPNS Kabupaten Kutai KartanegaraMenurut Kecamatan

NO Kecamatan 
Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki
 

Perempuan
 

1. Samboja 428
 

484
 

912
 

2. Muara Jawa 234

 

281

 

515

 3. Sanga- Sanga 196

 

252

 

448

 4. Loa Janan 303

 

406

 

709

 
5. Loa Kulu 314

 

358

 

672

 
6. Muara Muntai 186

 

141

 

327

 

7. Muara Wis 114

 

83

 

197

 

8. Kota Bangun 383

 

273

 

656

 

9. Tenggarong 4823

 

3297

 

8120

 

10. Sebulu 263

 

176

 

439

 

11. Tenggarong Seberang

 

388

 

382

 

770

 

12. Anggana 175

 

204

 

379

 

13. Muara Badak 179

 

320

 

499

 

14. Marangkayu 209

 

220

 

429

 

15. Muara Kaman 262 177 439

16. Kenohan 129 63 192

17. Kembang Janggut 183 111 294

18. Tabang 143 100 243

T O T A L 8912 7328 16240

Sumber: Statistik PNS Bulan Desember Tahun 2014 (BKD Kab. Kukar)
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 Dari 41 (empat puluh satu) instansi yang ada di Kutai Kartanegara 
per desember 2014 diketahui bahwa, SKPD yang memiliki PNS terbanyak 
adalah Dinas Pendidikan yaitu sebesar 45% dari total jumlah PNS. Kondisi 
ini dikarenakan dari 7.355 pegawai yang dimilikinya, 7.000 diantaranya 
merupakan guru. Sedangkan SKPD yang memiliki pegawai paling sedikit 
adalah RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, yaitu sebanyak empat PNS. Jika 
persebaran PNS dilihat dari wilayah kecamatan maupun SKPD, 
tergambar bahwa distribusi PNS di Kutai Kartanegara masih belum 
merata dan ini dapat menjadi salah satu kendala dalam manajemen 
pegawai.
 Jabatan struktural yang tersedia pada seluruh instansi pada 
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca PP 41 Tahun 2007 
berjumlah 1.038, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 41, Eselon III 193 dan 
Eselon IV 804. Namun seiring dengan kebutuhan saat ini, jumlah 
organisasi perangkat daerah yang ada di Kutai Kartanegara berubah, yang 
tentunya berdampak pada jumlah jabatan struktural. Data mengenai 
jumlah jabatan struktural per eselon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara 
Berdasarkan Tingkat Eselon

NO Jabatan Jumlah

1. Eselon

 

II

 
42

2. Eselon III

 

223

3. Eselon IV

 

1145

T O T A L 1410

Sumber: Statistik PNS Bulan Desember Tahun 2014 (BKD Kab. Kukar)

1. Kelembagaan/Kondisi Layanan Publik
 Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasannya 
pasca PP 41 tahun 2007, Kutai Kartanegara sudah beberapa kali 
melakukan restruktur organisasi perangkat daerah, hal tersebut dapat 
terlihat dari jumlah jabatan trutural, dimana pada awalnya jabatan 
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struktural berjumlah 1.037,sedangkan saat ini sudah bertambah 372 
menjadi 1.410 jabatan. Restruktur organisasi perangkat daerah ini 
tentunya bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan urusan yang 
dijalankan oleh daerah, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang dijalankan oleh masing-masing SKPD.
 Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Daerah Kabupaten 
Kutai Kartanegara dapat terlihat capaian kinerja organisasi perangkat 
daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu 
indikator pelayanan publik di Kutai kartanegara. Sasaran strategis 
meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh masing-masing SKPD 
penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, serta Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu.
 Secara akurasi hasil survey belum dapat diukur secara valid, jadi 
perhitungan survey hanya berdasarkan pendapat responden akan 
pelayanan yang diberikan. Untuk tahun 2013 IKM terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah 
mencapai target yaitu 100%. Pelayanan publik sendiri merupakan salah 
satu fokus perubahan yang termasuk dalam kerangka Road Map Kutai 
Kartanegara. Dari dua quick wins reformasi birokrasi yang sudah disusun, 
dua diantaranya terkait dengan pelayanan publik yaitu: peningkatan 
kualitas sebagian jalan di Kecamatan Tenggarong; penerapan pelayanan 
perizinan terpadu di BP2T yang efektif, murah, cepat dan mudah, serta; 
percepatan pelayanan dan klaim Jamkesda.
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Gambar 5.3. Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Kutai Kartanegara

Sumber: LAKIP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013

5.4.2. Gambaran Pengembangan Kompetensi Aparatur 
 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memiliki tugas pokok 
sebagai pengelola kepegawaian sangat berperan penting dalam 
mewujudkan sebuah sistem manajemen kepegawaian, seperti yang 
menjadi misi Kepala Daerah terpilih tahun 2010-2015 pada program 
Gerbang Raja utamanya yang berkaitan dengan strategi pertama, yaitu 
peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan 
mutu,disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur.
 Setelah ditahun 2011 sampai dengan 2013 BKD fokus pada 
pembenahan kearsipan, data pegawai dan penataan pegawai, maka 
ditahun 2014 BKD mulai konsentrasi pada peningkatan kompetensi 
pegawai. Komitmen BKD dalam melakukan peningkatan kompetensi 
tersebut dapat terlihat pada renja BKD tahun 2012, 2013 dan 2014 dimana 
jumlah persentase anggaran untuk program peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur trend-nya selalu meningkat.
 Walaupun di tahun 2014 anggaran BKD mengalami penurunan 
sebesar 15,36 persen, namun nilai yang dianggarkan BKD untuk 
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pengembangan pegawai baik melalui diklat struktural maupun diklat 
fungsional mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 797 juta. Hal 
tersebut menunjukkan keseriusan BKD dalam peningkatan kompetensi 
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 
melalui diklat penjenjangan struktural, diklat teknis dan fungsional 
tertentu.

Tabel 5.9 .Porsi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur Dalam Anggaran BKD Kutai Kartanegara 

Tahun 2012 sd 2015

Tahun Jumlah Anggaran BKD  
Anggaran Program 

Peningkatan Kapasitas 
Sumber

 
Daya Aparatur

 

Persentase 
perbandingan (3) : (2)

(1) (2)

 

(3)

 
(4)

2012 26.144.230.371

 

8,50

 2013 32.650.063.050

 

11,51

 
2014 27.636.582.105 16,49

2015 11.524.380.704

2.221.793.100

 3.758.589.060

 
4.556.533.312

1.255.809.777 10,90

Sumber: Data diolah (2015)

 Guna mengefektifkan pengembangan kompetensi pegawai, mulai 
tahun 2012 BKD mencoba melakukan pemetaan kompetensi pegawai. 
Khusus untuk pejabat struktural pemetaan kompetensi dilakukan melalui 
asesmen. Adapun untuk level Eselon II selain asesmen juga dilakukan fit 
and proper test pada saat pemilihan pejabat. Pada tahun 2013 dan 2014 
sudah ada kurang lebih tujuh pejabat Eselon II yang mengikuti asesmen 
dan fit and proper tes. Dalam laporan hasil asessmen kompetensi 
dijelaskan mengenai uraian personal (kelebihan dan kelemahan) 
pegawai,serta saran pengembangan bagi pegawai untuk mendukung 
pelaksanaan tugas jabatannya. 
 Dari hasil asesmen tersebut, BKD melakukan analisis pemetaan 
kompetensi, dengan membandingkan syarat jabatan dengan kompetensi 
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yang dibutuhkan oleh pejabat tersebut. Adapun hasil dari asesmen di 
tahun 2012 dan 2013, sebagaimana yang disebutkan Kepala BKD dalam 
wawancara, bahwa sebagian besar pejabat struktural lemah pada aspek 
kepemimpinan. Berdasarkan kondisi tersebut di tahun 2014 BKD 
melakukan diklat kepemimpinan melalui ESQ (emotional and spiritual 
question) serta outbond bagi pejabat struktural.
 Selain melalui asesmen, BKD juga melakukan pemetaan 
kompetensi melalui analisis kesenjangan kompetensi, dimana BKD 
meminta data kepada masing-masing SKPD mengenai informasi 
kompetensi masing-masing pegawainya. Adapun informasi yang 
dimaksud, terdiri dari: pengalaman kerja; diklat-diklat struktural, teknis 
maupun fungsional yang pernah diikuti; keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki; serta pendidikan formalnya. Setelah terkumpul, data-data 
tersebut nantinya akan dibandingkan dengan syarat jabatan, sehingga 
gap kompetensinya dapat tergambar. Dari sini BKD akan merumuskan 
diklat-diklat apa yang dapat diberikan kepada mereka dalam rangka 
pengembangan kompetensi.
 Selanjutnya salah satu langkah yang dilakukan BKD dalam 
pengembangan kompetensi pegawai adalah pengelolaan data 
pelaksanaan diklat melalui diklat satu pintu.  Diklat satu pintu  ini 
dimaksudkan agar semua kegiatan diklat yang dilakukan oleh SKPD 
dilaporkan kepada BKD, sehingga informasi tersebut dapat terdata dan 
dijadikan dasar dalam pengembangan pegawai kedepannya. Hal ini 
sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKD dalam wawancara:

“Sekarang seluruh diklat dilakukan secara satu pintu, 
dalam artian bukan penyelenggaraannya namun semua 
informasi mengenai peningkatan kompetensi melalui 
diklat, itu terlaporkan ke kami, analisis kesenjangan tadi itu 
juga akan menjadi guidance bagi SKPD untuk melakukan 
peningkatan kompetensi pegawainya. Jadi kalau misalkan 
kami disuruh melakukan peningkatan kompetensi seluruh 
pegawai, kami tidak bisa, kami hanya melakukan 
peningkatan kompetensi yang sifatnya manajerial dan 
yang tertentu, tapi yg teknisnya kembali kepada SKPD 
masing-masing”
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5.4.3. Manajemen Kinerja
 Terkait masalah kinerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 
sejak tahun 2014 telah menerapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digawangi 
oleh BKD. Untuk saat ini penilaian baru berdasarkan presensi saja, akan 
tetapi ke depan secara bertahap penilaian akan mengarah pada kinerja 
pegawai. Untuk mendukung pelaksanaan SKP berbasis kinerja 
sebenarnya BKD sudah membuat suatu sistem pelaporan kinerja secara 
online, dimana melalui sistem ini pegawai nantinya akan diwajibkan 
membuat laporan mengenai output kegiatan mereka setiap hari, 
sehingga seluruh pegawai akan terukur kinerjanya.
 Adapun aturan mengenai kinerja pegawai yang dikaitkan dengan 
Tambahan Penghasilan Pegawai, saat ini sedang dirumuskan ulang, 
sebagai bentuk penyempurnaan dari Peraturan Bupati No. 45 tahun 2013 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini sebagaimana yang 
disampaikan oleh Kepala BKD:

“Kami sudah menerbitkan perbup, pegawai melaporkan 
pekerjaan kepada atasan setiap hari, bahkan kami sudah 
membuatkan sistem laporan secara online untuk 
memback up perbup itu, namun memang belum bisa kami 
jalankan karena memang situasinya belum pas, mungkin 
setelah pilkada kita akan coba lagi.”

Selain memberikan TPP bagi pegawai, BKD Kutai Kartanegara juga sudah 
memikirkan untuk bentuk pemberian reward terhadap pegawai yang 
dinilai memiliki kinerja dan disiplin yang baik, yaitu dalam bentuk 
pemberian pin emas. Dalam penjelasannya Kepala BKD menyatakan :

“Tahun 2013 kami pernah memberikan predikat pegawai 
terbaik/berkinerja, kita tidak melakukan seleksi tapi 
mereka menyampaikan data ke kami, dan itu hanya 
berjalan 1 tahun, karena kami hanya memberikan 
piagam, jadi mungkin dirasa kurang. Namun 2016 sudah 
kami anggarkan seperti memberikan pin emas”
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 Pemberian penghargaan kepada pegawai yang dinilai memiliki 
kinerja dan disiplin yang baik sebenarnya sudah lama dilakukan oleh 
BKD, namun memang hal tersebut baru dilakukan diinternal BKD saja 
sejak tahun 2011. Keputusan mengenai pegawai yang berkinerja awalnya 
hanya diambil oleh pimpinan, dan pada tahun 2012 staf mulai dilibatkan 
melalui survey, baru kemudian hasil survey dibahas oleh pimpinan. 
Selanjutnya tahun 2013 dan 2014 keputusan mengenai pegawai yang 
berkinerja sudah murni berdasarkan hasil survey pegawai, dan untuk 
tahun 2015 indikator pegawai berkinerja adalah berdasarkan laporan 
kinerja harian serta SKP pegawai. Untuk menstimulus SKPD lainnya 
melakukan hal yang sama, BKD sudah melakukan sosialisasi, salah 
satunya lewat pameran.

5.4.4. Permasalahan Pengembangan Kompetensi Aparatur
 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan salah satu 
prioritas BKD, yang tidak mudah untuk dilakukan. Dari Renstra BKD tahun 
2011-2015 diketahui bahwa jumlah pegawai negeri yang banyak 
ditambah dengan pengangkatan CPNS dari pegawai honorer yang tidak 
didasari oleh analisis kebutuhan secara tepat pada Kabupaten Kutai 
K artanegara, menjadikan pengelolaan pegawai,  khususnya 
pengembangan kompetensi pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pekerjaan yang tidak gampang. 
Selain jumlah pegawai yang cukup banyak, lemahnya manajemen 
aparatur juga menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan 
kompetensi pegawai.
 Lemahnya manajemen aparatur ini dikarenakan belum optimalnya 
database kepegawaian serta sumber data yang berbeda (dualism data), 
sehingga menyebabkan pemanfaatan data belum dapat dilakukan 
secara maksimal dan belum bisa dijadikan sebagai acuan secara 
langsung bagi pengembangan kompetensi pegawai. Kalaupun 
dipergunakan dapat menimbulkan bias kebijakan dan pengembangan 
kompetensi pegawai akan tidak efektif. Kondisi tersebut diaminkan oleh 
Kepala BKD, yang disampaikan pada saat wawancara:
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“Pengembangan kompetensi saat ini belum objektif, karena 
informasinya belum clear, belum semua SKPD melaporkan 
ke kami”

 Karena belum optimalnya data base kepegawaian menyebabkan 
pelaksanaan pengembangan kompetensi sering tidak tepat sasaran, hal 
tersebut sebagaimana yang disampaikan Kepala BKD bahwa belum ada 
sistem yang bisa menjamin bahwa pegawai yang diikutkan diklat adalah 
yang sesuai dengan pekerjaannya.
 Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala BKD diketahui 
pula bahwa pemetaan kompetensi untuk pejabat struktural melalui 
asesmen ini belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Hal tersebut 
dikarenakan pada saat itu kegiatan asesmen masih dilakukan secara 
kerjasama dengan Badan Diklat Jawa Timur, sehingga anggaran yang 
diperlukan untuk melakukan asesmen bagi pejabat struktural sangat 
besar dan terbatas.
 Berangkat dari kondisi diatas, BKD Kabupaten Kutai Kartanegara, di 
tahun 2014 mencoba melakukan asesmen bagi pejabat struktural secara 
mandiri. Hal tersebut dapat dilakukan, karena BKD sudah memiliki 
Computer Assisteed Test (CAT). Namun melakukan asesmen secara 
mandiri bukan berarti tidak menemui masalah. Kelemahan yang 
dihadapi adalah bentuk laporannya tidak baku dan data hasil asesmen 
tidak terekam dengan baik. Hal ini diungkapkan Kepala BKD dalam 
wawancara dikarenakan belum adanya pegawai yang memiliki 
kompetensi seperti psikologi dan pegawai fungsional tersertifikasi 
sebagai asesor.
 Selanjutnya pemetaan kompetensi melalui analisis kesenjangan 
juga menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah sperti yang 
disampaikan Kepala BKD dalam wawancaranya, yaitu masih ada SKPD 
yang kurang berkenan memberikan data. Menghadapi hal tersebut, BKD 
terus melakukan pendekatan ke setiap SKPD, sehingga ada komunikasi 
antara SKPD dan BKD. 
 Selain jumlah pegawai yang relatif banyak, penyebaran pegawai 
yang tidak merata diseluruh kecamatan juga menjadi kendala utama 
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dalam pengembangan kompetensi. Sebagaimana yang disebutkan 
sebelumnya bahwa kurang lebih 50 persen pegawai negeri sipil daerah 
berada di Kecamatan Tenggarong, sedangkan kecamatan yang relatif 
jauh seperti Tabang hanya memiliki 1.5 persen dari jumlah seluruh 
pegawai. Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKD, 
bahwa:

“Kalau SKPD yang baik dalam pengembangan kompetensi 
pegawai adalah Bappeda dan yang kurang bagus 
u m u m n y a  d i  k e c a m a t a n …  k e n d a l a  m i n i m n y a 
pengembangan kompetensi di kecamatan karena lokasi 
nya yang jauh dan memang dulunya tidak menjadi 
perhatian”

5.4.5. Temuan Lapangan
1. Kompetensi Manajerial
 Dari 17 (tujuh belas) kompetensi manajerial yang di nilai oleh 
seluruh Pimti di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 
13 (tiga belas) kompetensi sangat relevan dengan tuntutan organisasi, 
sedangkan sisanya dinilai relevan. Adapun kompetensi manajerial yang 
dipilih paling banyak sebagai kompetensi yang sangat relevan dengan 
tuntutan organisasi adalah inovasi dan membangun motivasi bawahan, 
yaitu dari 16 kuesioner yang masuk 81,2 persen memilih sangat relevan. 
Sedangkan kompetensi manajerial yang tingkat relevansinya dengan 
tuntutan organisasi paling sedikit dipilih oleh Pimti adalah kemandirian 
dalam bertindak, yaitu sebesar 43,8 persen.
 Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa Pimti di Lingkungan 
Kabupaten Kutai Kartanegara berpendapat bahwa seorang pimpinan 
tertinggi dalam sebuah organisasi sangat memerlukan kemampuan 
untuk menghasilkan upaya alternatif dengan cara yang berbeda dan 
orisinil dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian visi dan misi 
organisasi. Selain itu seorang pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi 
juga dianggap harus mampu membangun motivasi bawahan baik 
dengan memberikan contoh maupun dengan memberikan arahan serta 
bimbingan kepada bawahan, agar mereka dapat berkinerja dengan baik.
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 Selanjutnya, dari 17 (tujuh belas) kompetensi, hampir seluruhnya 
yaitu 16 (enam belas) kompetensi manajerial dinilai oleh Pimti di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat diharapkan 
dapat diberikan, melalui pengembangan. Hanya satu kompetensi yang 
dinilai sedang, yaitu ketahanan pribadi.Inovasi merupakan kompetensi 
manajerial yang paling tinggi dibutuhkan oleh Pimti di lingkungan 
Kabupaten Kutai Kartanegera. Hal tersebut terkait dengan sumber 
keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar berasal dari 
sektor pertambangan. Oleh sebab itu, suka tidak suka, Kabupaten Kutai 
Kartanegara harus sudah mulai memikirkan sektor lainnya yang dapat 
menjadi penyokong pendapatan asli daerah. Kondisi ini sebagaimana 
yang disampaikan oleh Kabag Organisasi dalam wawancara:

“daerah harus sudah mulai berpikir mulai saat ini dan 
seterusnya mencari  terobosan sektor  lain yang 
mendatangkan PAD, itu yang harus dilakukan. Makanya Ibu 
Bupati mulai tahun 2014-2015 penyusunan APBDnya itu 
sudah mulai kearah yang menghasilkan PAD seperti 
pariwisata”

 Hasil kuesioner diatas sebenarnya tidak dapat dijadikan satu-
satunya dasar untuk melihat relevansi dan kebutuhan kompetensi 
manajerial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun kompetensi 
inovasi dinilai Pimti sebagai kompetensi yang paling dibutuhkan, namun 
dari hasil assesmen yang dilakukan oleh BKD, diketahui bahwa 
kepemimpinan adalah kompetensi yang saat ini paling minim dimiliki 
oleh Pimti. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala 
BKD:

Kita sudah melakukan asesmen, fit and proper tes, juga 
pemetaan kompetensi.  Dari situ diketahui mana pejabat 
Eselon III dan IV yang layak atau tidak layak. Eselon II yang 
sudah duduk juga kita lakukan pemetaan, dan untuk yang 
akan mengisi kita lakukan fit n proper tes, sedangkan yang 
belum pernah mengikuti kami lakukan asesmen. Jadi itu 
mer upakan upaya-upaya k i ta  untuk mengukur 
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kompetensinya. Dari sinilah diketahui bahwa Eselon II dan 
III dari sisi kepemimpinannya banyak yang kurang, maka 
kita lakukan pembekalan kepemimpinan.

 Namun demikian, untuk kompetensi membangun potensi 
bawahan, baik dari hasil kuesioner maupun wawancara dengan 
narasumber, tergambar bahwa kompetensi tersebut perlu dimiliki oleh 
Pimti. Menurut Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kutai kartanegara, 
hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada 
bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari hasil wawancara dapat 
diketahui strategi apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata 
terkait membangun potensi bawahan.

“Untuk peningkatan kinerja bawahan kita ada alternatif 
lain. Alternatifnya adalah melaksanakan festival-festival 
besar yang ada di Kukar dengan swakelola. Jadi seperti 
saya kepala dinas selaku direktur, dibawahnya ada 
koordinator, ada LO, sekretariat, program acara, 
transfortasi, keuangan.Manfaatnya pertama, Kita bisa 
m e m b e r i k a n  r u a n g  k e p a d a  s t a f  u n t u k  b i s a 
mengaktualisasikan diri. Kedua, karena koordinator 
disesuaikan dengan bidang  tupoksi masing-masing, 
misalnya bidang kebudayaan yang menyelenggarakan 
kirab budaya yang digabung dengan parade internasional 
kita dorong mereka untuk bisa membuat perencanaan 
yang sesuai dengan tupoksinya namun sesuai juga dengan 
acara yang akan digelar, sehingga pemikiran mereka jalan”

 Selanjutnya, ada fenomena menarik yang terlihat dari hasil 
kuesioner diatas, yaitu terdapat beberapa kompetensi yang menurut 
Pimti nilai relevansinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 
kebutuhannya. Kompetensi yang dimaksud adalah strategic thinking, 
integritas, manajemen perubahan, kepemimpinan dengan visi, inovasi, 
kemampuan belajar, kemandirian dalam bertindak, ketahanan pribadi, 
kerjasama, komunikasi tertulis, membangun potensi bawahan, 
berorientasi pada pelayanan, serta berorientasi pada kualitas.
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 Kondisi ini bisa saja terjadi, misalkan saja seperti kompetensi terkait 
integritas, Pimti menganggap bahwa integritas sangat terkait dengan 
pekerjaan seorang manajer, namun demikian karena saat ini Kutai 
Kartanegara telah dua kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, 
maka Pimti menganggap kompetensi terkait integritas nilai 
kebutuhannya lebih kecil dibandingkan nilai relevansinya.

2. Kompetensi Sosio Kultural
 Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Berdasarkan data 
kuesioner di 16 SKPD, diketahui bahwa semua kompetensi sosiokultural 
yang menjadi parameter dianggap relevan/sesuai bahkan sangat relevan 
dengan kebutuhan organisasi  untuk mewujudkan sasaran 
pemerintahan/pembangunan.
 Hasil ini menggambarkan bahwa semua Pimti di Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang menjadi partisipan kuesioner memiliki kesadaran yang 
tinggi untuk memiliki kemampuan/kompetensi sosiokultural sesuai 
dengan yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sukses 
pembangunan daerah.Selanjutnya dari tabel di atas juga diketahui bahwa 
semua kompetensi sosiokultural yang menjadi parameter dianggap 
sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi sesuai yang 
diharapkan.
 Selanjutnya dari hasil analisis kuesioner juga diketahui bahwa 
semua kompetensi sosiokultural yang menjadi parameter dianggap 
sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi sesuai yang 
diharapkan.Hasil ini menggambarkan bahwa semua Pimti di Kabupaten 
Kutai Kartanegara memiliki kesadaran yang tinggi untuk memiliki 
kemampuan/kompetensi sosiokultural yang dapat menunjang tugas dan 
fungsi pada jabatannya dalam mewujudkan sasaran pemerintahan/ 
pembangunan
 Kompetensi sosiokultural yang berkaitan dengan Pengelolaan 
keragaman lingkungan budaya cukup luas definisinya. Namun 
berdasarkan temuan lapangan kompetensi yang harus dimiliki oleh 
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seorang pimpinan tinggi adalah kemampuan/kecakapannya dalam 
mengelola keheterogenan suku budaya baik dari sisi aparaturnya 
maupun dari sisi masyarakat yang dilayaniKabupaten Kutai Kartanegara 
adalah salah satu kabupaten yang memiliki penduduk yang heterogen. 
Penduduk Kutai terdiri dari beberapa suku yang secara garis besar dibagi 
menjadi 2 kelompok, yakni kelompok Suku Melayu dan Kelompok Suku 
Dayak. Suku Kutai (Melayu) adalah suku asli daerah ini. Selanjutnya 
secara bergelombang berdatangan suku Banjar dan Bugis, sehingga 
kelompok suku Melayu yang mendiami daerah Kutai terdiri atas suku 

21Kutai, Banjar dan Bugis.
 Hal ini tergambar pula dari heterogenitas aparatur sipil negaranya 
(ASN) di SKPD, misalnya saja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

22(Disbudpar). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disbudpar , 
tergambar bahwa aparatur sipil yang berada di Disbudpar tidak hanya 
berasal dari suku asli Kutai saja, namun juga berasal dari daerah lain di 
Indonesia seperti Jawa dan Sasak.

“...berbicara mengenai banyak kepentingan, jadi 
bagaimana mengelola berbagai kepentingan yang pasti 
ada. Misalnya, yang kelompok Sasak bilang bu kapan mau 
ke Mataram diajak dong, dalam pikiran saya..wah klo Suku 
Sasak dibawa ke Mataram, Reog di Bawa ke Jawa, terus 
yang Kutai saya harus bawa kemana....?”

 Sehingga dapat diketahui bahwa penduduk yang mendiami 
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Suku Kutai, Banjar dan Bugis, 
Jawa, Sasak, Minang dan suku lainnya. Keragaman suku ini sebenarnya 
tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD 
di Kabupaten Kutai kartanegara. Karena pada prinsipnya pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat tidak melihat ia dari kelompok atau suku 
apa. Seperti yang diungkapkan Kepala Disbudpar dalam wawancaranya:

21     https://pariwisatakukar.wordpress.com/profil, diakses 12 Agustus 2015
2 2     Wawancara dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 17 Juni 2015 
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“...Jadi kalau untuk pelayanan, semua dilayani dan tidak 
ada perbedaan. Kecuali di Kesbangpol, kasusnya agak 
beda. Bisa terlihat karena mereka melayani kelompok 
masyarakat dan ormas yang beraneka ragam. Masyarakat 
majemuk kita punya 58 group sanggar seni”

Adapun kemampuan/kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pimti 
dalam mengelola keragaman lingkungan budaya adalah kemampuan 
memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan 
melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi 
manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan 
prinsip inklusifitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara 
efektif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Disbudpar 
bahwa :

“Pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat 
majemuk. Pelatihan ESQ dari BKD itu melatih leadership 
eselon 2. Ketika memimpin instansi kita berhadapan 
dengan lingkungan masyarakat yang heterogen, apa yang 
harus dipersiapkan. Itu salah satu hal penting karena tidak 
semua Pimti menyadari kemajemukan itu. Jadi diversifikasi 
masyarakat itu sudah menjadi “makanan” sehari-hari. Jadi 
kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Dan 
kita mencoba membangun komunikasi. Ketika bicara 
pelayanan publik kita tidak pernah melihat siapa yang 
datang mau heterogen apa homogen.”

 Kemampuan/kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pimti 
dalam mengelola manajemen konflik adalah kemampuan memahami 
dan menyadari adanya perbedaan budaya dan melihatnya sebagai hal 
yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan 
mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusifitas sehingga 
tujuan organisasi akan tercapai secara efektif. Dalam hal kemampuan 
untuk mengelola konfik atau yang disebut manajemen konflik, organisasi 
sangat memerlukan seorang pimpinan yang mampu untuk 
menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kemampuan tersebut 
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memerlukan pengetahuan mengenai psikologi masa dan sosiologi masa, 
sehingga walaupun kebijakan tidak dapat memenuhi semua keinginan 
publik tapi paling tidak, tidak konfrontasi dengan publik secara umum. 
Kepala Disbudpar dalam wawancaranya mengatakan :

“Ada keterkaitan dengan seni kepemimpinan (leadership 
art). Tapi seni tersebut dapat berkembang jika mendapat 
dasarnya, yaitu kompetensinya. Saya lebih cenderung 
untuk sosiokulture ini, pimtinya dapat kompetensi 
manajemen konflikkarena pasti berbicara mengenai 
sosiokultur. Karena pasti berbicara mengenai banyak 
kepentingan, jadi bagaimana mengelola berbagai 
kepentingan yang pasti ada”

 Adapun kompetensi yang berkaitan dengan Empati Sosial 
s e b e n a r n y a  j u g a  b e r ka i t a n  d e n g a n  ke b e r a g a m a n  s o s i a l 
budaya.Harapannya, seorang pimpinan tinggiharus memiliki 
kemampuan untuk turut merasakan pikiran dan perasaan orang lain agar 
ia mampu menyelesaikan masalah-masalah keberagaman sosial yang 
terjadisehingga tidak mengarah pada pertentangan sosial yang dapat 
mengancam disintegrasi di daerah. Adapun sikap yang diutarakan oleh 
narasumber adalah sebagai berikut :

“Dalam kompetensi manajemen konflik ada pengetahuan 
tentang psikologi massa. Mungkin ini agak teoritik, tapi 
sekarang kita harus aware dengan apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat kita. Psikologi massa era sekarang 
sama tidak dengan era yang dulu. Seperti apa tren pola 
masyarakat sekarang, itu yang perlu diketahui. Selain itu 
perlu kompetensi mengenai sosiologi massa dan 
komunikasi masa, tapi tentunya tidak teoritik namun 
praktisi (studi kasus). Artinya ketika suatu kebijakan 
diimplementasikan, kebijakan tersebut berdampak rentan 
terhadap masyarakat. Ketika ruang publik direbut untuk 
kepentingan privat, maka dampaknya pasti akan ke massa. 
Jadi dalam manajemen konflik tentang psikologi masa, 

164



walaupun kebijakan tidak dapat memenuhi semua 
keinginan publik tapi paling tidak, tidak konfrontasi dengan 
publik secara umum.”

 Berdasarkan kepekaan terhadap gender, para Pimti harus melihat 
potensi ASN yang dipimpinnya. Kaum perempuan saat ini, sesungguhnya 
sudah bisa disetarakan dan sejajarkan dengan kaum pria. Realitas itu 
menunjukkan dalam kondisi kekinian tidak ada bias gender. Karena itu 
hampir semua lini profesi strategis sudah dirambah kaum perempuan. 
Pemerintah telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum 

23perempuan untuk berkarya di berbagai bidang.  

Gambar 5.4. Perbandingan Jumlah PNS Laki-Laki dan Perempuan 
di Kabupaten Kutai kartanegara

Sumber : Kukar Dalam Angka, 2014.

23 Harian Rakyat Merdeka Online 2015, http://www.rmol.co/read/2015/04/21/199893/Rita-Widyasari:-
Perempuan-Saat-Ini,-Sesungguhnya-Sudah-Sejajar-dengan-Laki-laki- di akses 10 November 2015
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 Dari informasi gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah 
aparatur laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar gradasi jumlahnya. 
Dapat dilihat dari setiap jenjang golongan bahwa kaum perempuan mulai 
mendominasi terutama di golongan III.Selain itu Data Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, jumlah PNS perempuan 
trennya meningkat. Pada 2003, jumlah PNS perempuan sebanyak 
1.475.720 orang, kemudian tahun 2013 menjadi 2.102.197 orang. 
 Kondisi ini mendorong perubahan komposisi laki-laki dan 
perempuan dalam struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 2003 
perbandingan antara PNS laki-laki dan perempuan adalah 59:41. 

24
Sedangkan tahun 2013 jumlahnya hampir sejajar yakni 52:48 . Hal ini 
menyiratkan bahwa posisi aparatur perempuan juga sangat 
diperhitungkan keberadaannya sehinggaisu kesetaraan gender tidak 
perlu dirisaukan lagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara. Bahkan fenomena yang sangat luar biasa adalah 
perempuan di Kutai Kartanegara mampu menduduki jabatan strategis 
tertinggi di pemerintahan menjadi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
 Terakhir, kompetensi sosiokultural mengenai Kepekaan disabilitas, 
telah cukup diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah melalui Dinas Sosial untuk 
memberikan berbagai pelatihan dan pembinaan kepada penyadang  
disabilitas agar sekembalinya mereka dari pelatihan  dapat 
melaksanakan peran dan fungsinya secara wajar, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari, dan hidup sejahtera 

25
seperti masyarakat Kukar lainnya.
 Selain itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya 
memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Raperda tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang telah 
digodok. secara konstitusional penyandang disabilitasmempunyai hak 
dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh 

24 Harian Rakyat Merdeka Online 2015, http://www.rmol.co/read/2015/04/21/199893/Rita-Widyasari:-
Perempuan-Saat-Ini,-Sesungguhnya-Sudah-Sejajar-dengan-Laki-laki- di akses 10 November 2015.

25 http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2015/9797/dinsos-beri-bekal-ketarampilan-pada-
penyandang-disabilitas-dan-trauma.html, diakses 10 November 2015. 
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karena itu, peningkatan peran serta pemajuan, pemenuhan hak dan 
kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional, 

26
merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

3. Keterkaitan Dengan Visi Misi Daerah
 Berdasarkan visi dan misi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
yaitu “Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang 
Sejahtera dan Berkeadilan” dengan misi pembangunan tahun 2010 – 
2015 yaitu :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik 

beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good 
governance.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia 
yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha 
rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka 
penciptaan lapangan kerja.

4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan 
potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata.

5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk 
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun 
kuantitas.

6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan 
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek 
kehidupan.

 Bahwa keterkaitan pengembangan kompetensi ASN dengan visi 
dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari program 
prioritas yang ditetapkan oleh daerah, sebagaimana yang disebutkan 
dalam Misi daerah terutama Misi “Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing 

26 http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2014/8693/uji-publik-raperda-penyandang-
disabilitas.html, diakses 10 November 2015.
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Menuju Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Misi Meningkatkan 
Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengembangan Potensi Pariwisata”. 
 Untuk peningkatan daya saing SDM yang unggul, Pemerintah 
daerah Kabupaten Kukar telah menyiapkan langkah sebagaimana yang 
disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :

“Dulu memang belum terpikirkan, di dalam renstra kami 
2011-2015 ada fokus”, pertama pemulihan data, fokus 2013 
peningkatan kompetensi, 2014, 2015 pelayanan. Oleh 
karena itu kami tidak terfokus untuk mensuport daya saing 
daerah, tapi 2015-2016 sudah ada arahan kesana yaitu 
pelayanan. Kami berfikir strategis untuk menunjang 
pemerintah daerah mewujudkan apa yang menjadi visinya, 
misalkan pariwisata, tenaga apa sih yg bisa BKD fasilitasi”.

 Untuk misi Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan Dan 
Pengembangan Potensi Pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar 
telah berbenah diri, yang selama ini menggantungkan pendapatan 
daerah dari kekayaan sumberdaya alam sekarang sudah mulai bersiap 
untuk berpindah kepada sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, 
selain sektor pertanian, Kabupaten Kukar juga menfokuskan diri pada 
pembenahan, pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata. Hal ini 
terlihat jelas dari keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar dalam 
mengelola Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Ilmu Pengetahuan, 
Taman Rekreasi, Tari Daerah dan Desa Wisata .
 Adapun pengembangan kepariwisataan Disbudpar mengacu pada 
RIPPARNAS (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional) yang 
ditetapkan dengan PP 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan agar daerah 
juga punya RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
Daerah). Seperti yang diungkapkan Kepala Disbudpar ( 17 Juni 2015) 
bahwa :

“Renstra direview karena RPJMD juga ada perubahan. 
Tahun kemarin ketika akan review renstra disarankan 
untuk tidak direview dulu karena tidak efektif, ini tinggal 1 
tahun berjalan, sementara cost yang dikeluarkan untuk 
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review tidak sedikit. Akhirnya disepakati indikator kinerja 
RPJM yang berubah, sehingga itu saja yang disesuaikan. 
Jadi tapkin dan renja indikatornya dirubah sesuai dengan 
perubahan RPJMD”

 Untuk wisata alam, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 
beberapa wisata alam unggulan diantaranya : 
a. Danau Semayang dan Danau Melintang yang terletak tidak jauh dari 

Kecamatan Kota Bangun. Didua danau ini juga terdapat spesies ikan 
pesut yaitu lumba-lumba air tawar yang sangat jarang dijumpai

b. Taman Anggrek Sendawar yang berada dalam kawasan Waduk Panji 
Sukarame mempunyai ± 43 koleksi Anggrek yang dikumpulkan dari 
berbagai daerah kecamatan

c. Taman Agrowisata Batuah terletak di KM.24 Loa Janan. dengan konsep 
pertanian, alam dan wisata dan berada di antara pertanian rakyat desa 
Batuah. Taman Agrowisata Batuah ini dikelola oleh Dinas Pertanian 
Tanaman Propinsi Kalimantan Timur akan tetapi lokasi dan areanya 
berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Kawasan Wisata Bukit Bangkirai yang terletak pada Km 38 jalan raya 
Soekarno Hatta, merupakan kawasan wisata alam berupa hutan alami 
yang masih asli. Canopy Bridge (Jembatan Tajuk),merupakan 
jembatan yang menghubungkan pohon canopy satu dengan pohon 
canopy yang lain setinggi 25-30 meter dari permukaan tanah dengan 
panjang keseluruhan 64 meter dan menguhubungkan 5 pohon 
Bangkiray

e. Objek Wisata Pantai Tanah Merah Samboja di Tanjung Harapan, 
Samboja, 14 KM dari persimpangan Jalan Raya Balikpapan - 
Samarinda (KM 50).

 Untuk Wisata Budaya, Kabupaten Kutai kartanegara memiliki 
beberapa Wisata Budaya unggulan diantaranya :
a. Masjid Jami' Adji Amir Hasanoeddin merupakan ciri khas kerajaan 

Kutai yang ada pada zaman Raja Adji Mahkota berupa mushola kecil 
dan dibangun menjadi masjid berukuran besar pada tahun 1930 pada 
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saat Kerajaan Kutai diperintah oleh Sultan Adji Mohammad Parikesit ( 
1920-1959 ).

b. Sanga-Sanga, kecamatan ini terkenal dengan peninggalan sejarah dan 
peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Peristiwa Merah Putih yang 
diperingati pada tanggal 27 Januari setiap tahunnya. peninggalan 
bersejarah adalah peninggalan Belanda, Jepang, Tugu Merah Putih, 
Monumen Perjuangan, Taman Makam Pahlawan, dan Sumur Minyak 
Tua.

c. Kedaton Kutai Kartanegara, terletak di lingkungan Museum 
Mulawarmanuntuk melestarikan budaya Kutai.

d. Muara Kaman, Kecamatan Muara Kaman berjarak 89 Km dari Kota 
Tenggarong terkenal dengan sejarah perjuangan kemerdekaan yang 
berupa tugu peringatan. Serta adanya peninggalan sejarah berupa 
Lesong Batu, Sumur Berani, Stupa, Benteng dan benda cagar budaya 
kerajaan lainnya. Daerah ini juga diyakini sebagai daerah asal muasal 
berdirinya Kerajaan Kutai Martapura yang didirikan oleh Maharaja 
Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan 
sejarah yang berasal dari Kerajaan Hindu tertua di indonesia ini.

e. Museum Mulawarman, adalah Keraton Kutai Kartanegara yang 
dialihfungsikan menjadi museum, terletak di Ibukota Kabupaten Kutai 
Kartanegara.

 Untuk Wisata Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai kartanegara 
memiliki beberapa Wisata Ilmu Pengetahuan unggulan diantaranya :
a. Museum Kayu Tuah Himba terletak tidak jauh dari Kawasan Waduk 

Panji Sukarame, beraneka ragam koleksi yang berkaitan dengan 
kehutanan dan yang terkenal buaya yang telah diawetkan

b. BOS (The Borneo Orang Utan Survival Foundation), tempat 
rehabilitsasi satwa sebelum di lepaskan ke habitat aslinya dan tempat 
perlindungan satwa liar, terutama bagi Orang utan dan Beruang Madu 
yang tidak dapat dilepas liarkan ke alam karena penyakit dan umur.

c. Hutan Raya Bukit Soeharto, Terletak di KM.45 Jalan Raya Balikpapan 
Samarinda dengan luas hutan ± 70.000 ha. Lokasi ini cocok untuk 
perkemahan dan lintas alam
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d. Planetarium Jagad Raya, merupakan sarana wisata ilmu pengetehuan 
untuk menikmati keindahan alam semesta berupa bintang-bintang, 
planet dan segala sesuatu di angkasa luar.

 Untuk Taman Rekreasi, Kabupaten Kutai kartanegara memiliki 
beberapa tempat unggulan diantaranya :
a. Taman Wisata Pulau Kumala, Kawasan Pulau Kumala terletak di 

tengah Sungai Mahakam merupakan daerah Delta. Pulau ini dibangun 
menyerupai Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, dan dibangun 
untuk menampilkan kebudayaan Kalimantan dengan perpaduan 
antara Suku Kutai, Dayak dan Jawa. Namun sayang, kawasan wisata 
ini tidak terawat dan masih menunggu investor baru untuk 
menanamkan modalnya.

b. Waduk Panji Sukarame merupakan taman rekreasi pemandangan 
alam dan air waduk dilengkapi dengan Fasilitas arena bermain bagi 
anak-anak.

 Untuk Desa Wisata, Kabupaten Kutai kartanegara memiliki 3 desa 
wisata, yaitu :
a. Desa Lekaq Kidau yang terletak di pinggir Sungai Mahakam, 

merupakan Pemukiman Desa Suku Dayak Kenyah yang memiliki 
tradisi dan budaya yang masih asli seperti tarian dam upacara adat 
serta kerajinan manik. Di Desa ini masih dapat dijumpai beberapa 
orang yang masih mempunyai telinga panjang.

b. Kota Bangun, dikenal sebagai kecamatan penghasil ikan segar berupa 
ikan Gabus, Baong dan Betutu serta tempat pembuatan Kapal Kayu, 
saranatransportasi sungai.

c. Desa Pondok Labu, merupakan pemukiman Suku Dayak Benuaq, 
menyimpan berbagai budaya tradisional yang masih dipegang teguh 
masyarakatnya.

 Untuk Tari Daerah, Kabupaten Kutai kartanegara memiliki banyak 
jenis tari daerah, di antaranya :
a. Mamanda merupakan seni panggung (teater), kesenian klasik Melayu 
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(setengah musical/opera) dengan menggunakan instrument Biola 
dan Gendang. Tema cerita yang dibawakan biasanya tentang kisah 
para raja.

b. Tari Baraga' Bagantar, awalnya adalah upacara belian untuk merawat 
bayi dengan memohon bantuan dari Nayun Gantar. Sekarang upacara 
ini sudah digubah menjadi sebuah tarian oleh suku Dayak Benuaq.

c. Tari Belian Bawo, Upacara Belian Bawo bertujuan untuk menolak 
penyakit, mengobati orang sakit, membayar nazar dan lain 
sebagainya. Setelah diubah menjadi tarian, tari ini sering disajikan 
pada acara-acara penerima tamu dan acara kesenian lainnya. Tarian 
ini merupakan tarian suku Dayak Benuaq.

d. Tari Datun, tarian bersama gadis suku Dayak Kenyah sebagai tanda 
syukur dan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi.

e. Tari Ganjar Ganjur, tarian tradisi asli Kutai Kartanegara yang biasanya 
ditarikan hanya pada upacara-upacara besar yang dilaksanakan oleh 
kerabat seperti : Upacara Penyambutan Tamu-Tamu Agung. Upacara 
Adat ERAU, Upacara Adat Penambalan Sultan Kutai Kartanegara dan 
lain-lain

f. Tari Gantar, tarian yang menggambarkan gerakan orang menanam 
padi

 Tak kalah pentingnya, penyelenggaraan beberapa event baik yang 
bersifat adat lokal, nasional dan bahkan internasional. Tercatat beberapa 
event/festival yang sukses digelar adalah Erau International Folklore and 
Art Festival yang dihadiri oleh 15 Negara dan  Festival Kota Raja dalam 
Rangka HUT Tenggarong.
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BAB VI
ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

APARATUR DI KALIMANTAN TIMUR

6.1.  RELEVANSI AGENDA NAWA CITA TERHADAP PEMBANGUNAN DI 
DAERAH

6.1.1. Kalimantan Timur
 Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan visi 
pembangunan dengan mengacu pada Agenda Nawa Cita, yakni sembilan 
agenda utama pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK. 
Dimana Agenda pembangunan tersebut harus menjadi acuan yang 
disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan setiap 
perencanaan pembangunan di daerah. Saat ini, sistem birokrasi 
memainkan peran sangat vital dalam proses pembangunan, kemajuan 
suatu Negara sangat ditentukan kemampuannya merombak total kultur 

1dan struktur birokrasi.
 Dalam rangka menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan, 
diperlukan korelasi agenda nawacita terhadap berbagai tantangan 
manajerial dengan lingkungan sosio-kultural  di daerah. Terkait dengan 
hal tersebut, sebanyak 44 pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur telah diminta untuk mengisi kuisioner dan 
melihat urgensi yang relatif cukup tinggi untuk mengimplementasi 
agenda nawacita ke dalam agenda organisasi.
 Berdasarkanhasil kuesioner, seluruh komponen Nawa Cita 
dianggap oleh responden (pimpinan tinggi) sangat penting atau tinggi 

dengan persentase ≥ 50%. Salah satu agenda Nawa Cita yang dianggap 
paling penting adalah “membangun tata kelola pemerintahanyang 
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” . SDM aparatur yang bersih 
dan profesional melayani publik dibutuhkan sebagai ujung tombak 

1 E k o  P r a s o j o  d a l a m  h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 5 / 1 2 0 0 0 0 2 1 /  
Tantangan.Birokrasi.Pemerintahan.Jokowi-JK diunduh 19 September 2015
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realisasi nawacita dalam tata kelola pemerintahan, hal ini juga dianggap 
paling relevan oleh para pimpinan tinggi Kaltim untuk diintegrasikan ke 
dalam agenda pembangunan.
 A g e n d a  l a i n n y a  y a n g  d i a n g g a p  s a n g a t  r e l e v a n  
adalah“memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi” 
serta “mewujudkan kemandirian ekonomi”. Di Kaltim, aspek 
kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong terbesar dalam kinerja 
pembangunan daerah, agenda mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
 Agenda “Membangun Indonesia dari pinggiran” disadari para 
pimpinan tinggi Kaltim juga relevan dalam pembangunan Kaltim. 
Reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan 
kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan ke masyarakat khususnya 
di daerah pinggiran menjadi relevan untuk pembangunan daerah. 
Secara lengkap hasil kuesioner tersaji dalam grafik berikut ini :

Grafik 6.1.
Relevansi Agenda Nawa Cita dengan Sasaran Pemerintahan dan 

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
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Agenda lainnya, yakni menghadirkan kembali Negara; 
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan 
produktivitas, melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh 
kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial juga dianggap relevan 
untuk diaplikasikan ke dalam agenda pembangunan Kaltim.

6.1.2. Kota Balikpapan
 Masih terkait dengan arah pengembangan kompetensi terhadap 
Agenda pembangunan Nawa Cita (Sembilan Agenda Pembangunan 
Pemerintah Jokowi-JK) yang saat ini telah menjadi titik fokus sasaran 
pemerintahan dan pembangunan daerah, sebanyak 20 orang pimpinan 
tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga telah mengisi 
kuisioner dan secara relatif melihat urgensi yang cukup tinggi untuk 
segera menindaklanjuti agenda Nawa Cita tersebut ke dalam agenda 
organisasi.
 Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh komponen Nawa Cita 
dianggap oleh responden (pimpinan tinggi) sangat penting atau tinggi 

dengan persentase ≥ 50%. Namun demikian, terdapat 3 komponen Nawa 

Grafik 6.2.
Relevansi Agenda Nawa Cita dengan Sasaran Pemerintahan dan 

Pembangunan Kota Balikpapan
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Cita yang relatif dianggap sangat tinggi relevansinya yaitu Menghadirkan 
kembali negara, Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan 
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketiga komponen ini 
memang menjadi sendi pokok pembangunan yang saat ini relatif kurang 
mendapatkan perhatian utama. Sebagaimana terlihat dalam grafik di 
atas.
 Selain itu, terdapat enam agenda Nawa Cita lainnya juga patut 
menjadi perhatian pula bagi birokrasi pemerintahan, karena cukup 
relevan dalam memberikan arah reformasi birokrasi yang lebih bersifat 
aplikatif. Atas dasar tersebut, para pimpinan tinggi Pemerintah Kota 
Balikpapan merasa perlu dan tengah mengupayakan penekanan 
pelaksanaan agenda Nawa Cita tersebut ke dalam strategi kebijakan 
SKPD yang dipimpinnya.

6.1.3.  Kota Bontang
 Jika meninjau lebih jauh terkait hubungan agenda nawa cita 
terhadap arah pembangunan di Kota Bontang, akan terlihat bahwa peran 
Negara untuk hadir ditengah masyarakat menjadi hal yang sangat utama, 
disamping bagaimana upaya untuk memperteguh semangat kebinekaan 
dan memperkuat restorasi dan reformasi, hal ini terungkap dari hasil 
survey kuesioner terhadap 26 orang pimpinan tinggi di Kota Bontang. 
 Secara keseluruhan, grafik 6.3 menggambarkan bahwa dari seluruh 
elemen agenda Nawa Cita tersebut, terlihat bahwa mayoritas Pimpinan 
Tinggi di Kota Bontang mengganggap Agenda Nawa Cita sangat relevan 
terhadap pencapaian sasaran pemerintahan dan pembangunan yang 
mereka laksanakan, hanya kurang dari 10 % saja yang menyatakan 
agenda nawa cita tersebut yang tidak relevan.Adapun hasil secara 
lengkap terkait relevansi visi nasional terhadap arah pembangunan tersaji 
dalam gambar chart berikut :
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Grafik 6.3.
Relevansi Agenda Nawa Cita dengan Sasaran Pemerintahan dan 

Pembangunan Kota Bontang

6.1.4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, Kutai 
Kartanegara juga memandang bahwa agenda Nawa Cita yang memiliki 
relevansi terhadap pembangunan di daerah yakni “Memperkuat 
kehadiran negara dalam melakukan reformasi”,disusul dengan agenda 
Memperteguh kebinekaan dan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, ini terefleksi dari tanggapan mayoritas Pimpinan tinggi di 
Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kuestioner yang diberikan, 
dimana dari 16 orang pimti menyatakan demikian. 
 Dari perbandingan terhadap beberapa daerah di Kalimantan Timur, 
terkait relevansi agenda Nawa Cita terhadap pembangunan, secara 
normatif para Pejabat Pimpinan Tinggi di Kaltim menganggap bahwa 
agenda Nawa Cita memiliki relevansi yang tinggi terhadap 
pembangunan, namun demikian diantara kesemua agenda Nawa Cita 
terdapat beberapa kesamaan umum yang dianggap paling memiliki 
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relevansi diantaranya adalah : (1) Membangun Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Bersih,dengan nilai persentase total sebesar 98,08% , (2) 
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi,  dengan 
nilai persentase total sebesar 91,83% dan  (3) Memperteguh Kebinekaan 
dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia, dengan nilai persentase 
total sebesar 87,57%.Adapun hasil kuesioner secara lengkap tersaji dalam 
grafik berikut ini :

Grafik 6.4.
Relevansi Agenda Nawa Cita dengan Sasaran Pemerintahan dan

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

6.2.  TANTANGAN DAL AM PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
MANAJERIAL DAN SOSIOKULTURAL
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 Tantangan manajerial terpenting dalam mewujudkan agenda 
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kolusi dan nepotisme, (3) Membangun profesionalisme bawahan dalam 
menjalankan tugas, (4) Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara 
terus menerus yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan 

Grafik 6.5.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Manajerial di Kaltim

 Terkait dengan Tantangan Manajerial “Pengambilan keputusan 
yang cepat dan tepat” disadari oleh Kepala BKD Kaltim, hasil pemetaan 
BKD menyebutkan bahwa eselon II di Kaltim masih lemah dalam hal ini, 
apalagi terkait berbagai benturan kebijakan. 

“…….Mengenai petanya, kami punya nilainya rata-rata 
2

eselon 2 lemah dalam pengambilan keputusan…..”

2       Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Kalimantan, Robyan Noor pada tanggal 9 Juli 2015
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 Urgensitas kompetensi Pengambilan keputusan yang cepat dan 
tepat bagi para pimpinan tinggi Kaltim disadari menjadi tantangan dalam 
mewujudkan agenda Nawacita. Upaya reformasi birokrasi, khususnya 
perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah 
menekankan pada pemberantasan korupsi. Tantangan pemberantasan 
praktik KKN menjadi salah satu tantangan terpenting di daerah. Tingginya 
kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan 
pelayanan publik juga menjadikan tantangan “Tuntutan perbaikan 
kinerja organisasi secara terus menerus yang mampu memenuhi 
harapan dan kebutuhan pengguna layanan” dan “Membangun 
profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas” menjadi hal 
terpenting dalam mengintegrasikan Nawacita. 
 Tantangan pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap rendah 
oleh responden pimti dikarenakan masih rendahnya penguasaan TI 
tersebut di lingkungan pimti Pemprov Kalimantan Timur ini, dari hasil 
pengukuran kompetensi dalam kutipan wawancara bersama Kepala 
BKD Provinsi dan Asisten IV Provinsi.
 Selain itu corak dan ragam lingkungan daerah di Indonesia 
menjadikan lingkungan sosio-kultural sebagai tantangan dalam 
mewujudkan agenda Nawacita. Berdasar tabel 6, terdapat lima tantangan 
lingkungan sosio-kultural terpenting menurut pimpinan tinggi Kaltim 
adalah (1) Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) Masyarakat 
yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas 
pelayanan, (3) Membangun sinergi dengan stakeholder, (4) 
Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan (5) Ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah yang meningkat.Secara lengkap 
tantangan pengembangan kompetensi sosiokultural di Kalimantan Timur 
tersaji dalam grafik berikut :
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Grafik 6.6.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Sosio-kultural di Kaltim 

 Di era keterbukaan saat ini, masyarakat yang semakin sadar akan 
hak-haknya dan kritis terhadap kinerja pemerintahnya, menjadikan 
tuntutan transparansi dan akuntabilitas untuk penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi tantangan penting bagi penyelenggara 
pemerintahan. 
 “Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan” merupakan 
tantangan pengembangan sosiokultural yang terbesar di Kalimantan 
Timur, hal ini dijawab dengan upaya pencapaian kinerja laporan 
keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu 
berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah dapat diakses di situs 
resmi pemerintah Kalimantan Timur (http://www.kaltimprov.go.id/ 
halaman-27-apbd-kaltim.html).
 Tantangan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka 
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stakeholder dijawab Pemerintah dengan perbaikan dan pembangunan 
sarana prasarana , perbaikan mindset aparatur dan peningkatan budaya 
kerja organisasi , presensi manual dan online, penguatan budaya 
organisasi dan sebagainya. 

6.2.2 Kota Balikpapan
 Menurut para pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota 
Balikpapan, tantangan manajerial terpenting dalam mewujudkan agenda 
Nawa Cita dapat disajikan dalam bentuk persentase sebagai berikut: 

Grafik 6.7.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Manajerial di Kota Balikpapan
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 Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa tantangan manajerial 
tertinggi bagi pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 
saat ini dan terkait erat dalam mewujudkan agenda Nawa Cita adalah, 
Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, Pemberantasan praktik 
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Grafik 6.8.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Sosio-kultural di Balikpapan
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korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Konsistensi dan harmonisasi 
regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas organisasi. 
 Ketiga tantangan manajerial tersebut relatif relevan dengan kondisi 
saat ini, dimana organisasi atau SKPD perlu diperkuat kapasitasnya di 
tengah tuntutan publik dan pengaruh global yang mengharapkan adanya 
birokrasi yang cepat, murah, akurat, dan aman. Nawa Cita yang kemudian 
direfleksikan dengan istilah “Kerja, Kerja, Kerja” menjadikan titik berat 
birokrasi tertumpu pada pelaksanaan tugas-tugas SKPD yang lebih giat 
dan tekun dan harapan ini terlihat jelas pada 3 tantangan manajerial 
tersebut di atas.
 Di sisi lain, tantangan sosio-kultural terpentingdalam mewujudkan 
agenda Nawa Cita menurut para pimpinan tinggi di lingkungan 
Pemerintah Kota Balikpapan dapat disajikan dalam bentuk persentase 
grafik sebagai berikut: 
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 Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa tantangan lingkungan 
sosiokultural tertinggi bagi pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah 
Kota Balikpapan saat ini yaitu ;(1) Ketidakpastian dinamika lingkungan 
politik, (2) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah-
masalah yang menyangkut kepentingan bersama, dan (3) Kesenjangan 
sosial ekonomi masih tinggi dalam masyarakat. Ketiga tantangan sosio-
kultural tersebut dianggap sangat relevan dalam pelaksanaan agenda 
Nawa Cita sebab aktivitas otonomi daerah telah membuka ruang yang 
cukup lebar akan pengaruh kepentingan politik baik yang mengarah 
kepada birokrasi maupun kepada publik. Di sisi lain masih timpangnya 
kesejahteraan masyarakat dapat berdampak pada konflik sosial yang 
cukup rentan, juga rendahnya kepedulian masyarakat mendorong 
pimpinan tinggi SKPD perlu menguasai aspek kompetensi sosio-kultural 
ini.

6.2.3 Kota Bontang
 Tantangan manajerial terpenting dalam mewujudkan agenda 
nawacita menurut para pimpinan tinggi di Kota Bontang adalah (1) 
Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, (2) Pemberantasan praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme, (3) Kualitas penyusunan rencana 
strategis. Secara lengkap tantangan pengembangan kompetensi 
manajerial di Kalimantan Timur tersaji dalam grafik berikut :

Grafik 6.9.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Manajerial di Kota Bontang 
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 Pemerintah Kota Bontang tidak serta merta menjadi penyelenggara 
pemerintahan yang mampu mengelola kotanya sebaik saat ini. Terdapat 
banyak proses kepemimpinan yang dilalui untuk bisa meraih berbagai 
kemajuan penyelenggaraan pemerintahan hingga seperti saat ini. Banyak 
fenomena yang menarik hingga pemerintah Kota Bontang menjadi kota 
dengan segudang prestasi dan penghargaan. Sebagai suatu kota di 
Kalimantan Timur, pemerintah Kota Bontang sangat antusias dengan 
kinerja lembaganya sebagai bentuk pelayanan prima yang diberikan 
kepada masyarakat kota Bontang.
 Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta perencanaan 
yang strategis di lingkungan pemerintah kota Bontang tercermin dari 
penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Tahun 2014 dari Menteri 
Dalam Negeri RI yang diberikan kepada 16 pemerintah kabupaten dan 
kota se Indonesia. Pemerintah Kota Bontang memperoleh penghargaan 
pada bidang sanitasi untuk pengelolaan sampah sedangkan untuk 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Kota Bontang memperoleh 
urutan kedua setelah Surabaya. 
 Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan merupakan bagian 
penilaian dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
sebagaimana tujuan dari penghargaan tersebut adalah untuk 
menumbuhkembangkan keinginan pemerintah daerah berinovasi dalam 
peningkatan pelayanan perkotaan yang responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat dan memperoleh gambaran terkait dengan kebijakan yang 
bersifat inovatif dan telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan kawasan perkotaan. (sumber; Pemkot Bontang Terima 
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Penghargaan IMP, http:// www.antarakaltim.com/ berita/ 24391/ pemkot 
– bontang –terima – penghargaan - imp, Diakses tanggal 12 November 
2015)
 Dalam lingkup informasi dan teknologi Kota Bontang juga meraih 
Smart Nation yang diinisiasi oleh City Asia pada tahun 2015. Ini 
merupakan bentuk penghargaan dalam bidang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Penghargaan ini di berikan berdasarkan pemeringkatan nilai 
kematangan wilayah provinsi, kabupaten dan kota atas pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan wilayahnya. 
(sumber; Indonesia Smart Nation Award 2015 Kota Bontang Terbaik Ke V 
Predikat C+ Kategori Kota Kecil, http://www.bontangkota.go.id/ 
index.php/content/penghargaan-smart-nation-2015 , Diakses tanggal 12 
November 2015).
 Kemampuan Kota Bontang dalam meningkatkan pembangunan 
terutama di bidang teknologi informasi pada tahun 2015 ini menjadi isu – 
isu dominan yang juga berdampak  pada pengelolaan kepemerintahan 
Kota Bontang. Meskipun tidak mendapatkan posisi puncak, namun hasil 
ini dapat dijadikan motivasi bagi Kota Bontang untuk meningkatkan 
pembangunan teknologi informasi menuju integrated city.
 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2015 dari 
BPK RI merupakan fenomena yang jadi tuntutan bagi tantangan 
pengembangan kompetensi manajerial di Kota Bontang. Pemerintah 
Kota Bontang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan 
transparan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini merupakan buah usaha 
pemerintah Kota Bontang dimana sejak berdiri menjadi kota otonom dan 
4 tahun di bawah kepemimpinan yang ada, pengelolaan keuangan Kota 
Bontang hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Penilaian. (Sumber; 
Sabet Predikat WTP, Adi Darma : Ini Kado Bagi Warga Bontang, 
http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/27/sabet-predikat-wtp-adi-darma-
ini-kado-bagi-warga-bontang, diaskses tanggal 12 November 2015)
 Dari fenomena yang  telah dideskripsikan dapat memberikan citra 
bahwa pemerintah Kota Bontang sangat mempertimbangkan tindakan 
dan perencanaan yang strategis, disamping juga berusaha 
mengutamakan transparansi anggaran. Dengan tingginya tuntutan 
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sebagai penyelenggaran kota yang berkualitas akan sangat 
memungkinkan jika tantangan pengembangan kompetensi manajerial di 
Kota Bontang tidak terlepas dari keputusan strategis dan transparansi. 
 Kota Bontang merupakan kota industri dengan corak budaya yang 
beragam, mayoritas penduduk di Kota Bontang adalah pendatang yang 
didorong oleh faktor ekonomi. Dengan tingkat pendidikan yang cukup 
tinggi, hal ini tampaknya yang membuat salah satu tantangan terbesar 
dalam pengembangan sosiokultural di Kota Bontang adalah (1) 
Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan (2)Masyarakat yang 
semakin menuntut adanya transparansi serta Rendahnya kepedulian 
masyarakat terhadap masalah sosial. Sementara faktor lain tidak terlalu 
signifikan terhadap pengembangan kompetensi manajerial karena masih 
berkisar dibawah 50%. Secara lengkap grafik tantangan pengembangan 
kompetensi majareial di Kota Bontang tersaji dalam gambar berikut :

Grafik 6.10.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Sosio-kultural di Bontang
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 Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa tantangan lingkungan 
sosiokultural tertinggi bagi pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah 
Kota Bontang  saat ini yaitu,Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, 
Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi serta 
Rendahnya kepedulian masyarakat, Rendahnya kepedulian masyarakat 
terhadap masalah. Ketiga tantangan sosio-kultural tersebut dianggap 
sangat relevan dalam pelaksanaan agenda Nawa Cita sebab aktivitas 
otonomi daerah telah membuka ruang yang cukup lebar akan pengaruh 
kepentingan politik baik yang mengarah kepada birokrasi maupun 
kepada publik.
 Di sisi lain masyarakat yang semakin menuntut transparansi juga 
rendahnya kepedulian masyarakat mendorong pimpinan tinggi SKPD 
perlu menguasai aspek kompetensi sosio-kultural ini. Hasil kuesioner 
tersebut didukung oleh fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya 
seperti Demo yang dilakukan oleh kelompok Forum Masyarakat Bontang 
Menggugat (FMBM) akan menggelar demonstrasi di kantor PLN Area 
Bontang yang menuntut agar pelayan publik agar  transparan.(Bontang 
Post, 05 Oktober 2015 http://bontang.prokal.co/read/news/800-pln-
didemo-forum-masyarakat-bontang-menggugat.html diunduh tanggal 
12 November 2015:) :

“ FMBM melalui juru bicara Andi juga menjelaskan jika pihaknya 
menuntut agar dana corporate social responsibility (CSR) PLN 
diberikan sesuai sasaran dan transparan kepada masyarakat”.

 Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Bontang semakin 
menuntut pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.

6.2.4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 Menurut para pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kutai Kartanegara, tantangan manajerial terpenting dalam 
pengembangan kompetensi manajerial dapat disajikan dalam bentuk 
persentase sebagai berikut : 
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Grafik 6.11.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Manajerial di Kab. Kukar
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Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas.
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Ukuran kelembagaan yang belum sesuai dengan beban kerja.

Membangun semangat tim dalam organisasi.

Membangun kemampuan organisasi (diri sendiri dan staff) untuk 

Mengatasi tekanan pekerjaan yang semakin kompleks.

Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara terus menerus yang mampu 

Konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas 

Penegakan hukum.

Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa tantangan utama dalam 
pengembangan kompetensi manajerial di Kabupaten Kutai Kartanegara 
adalah : (1) Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan 
tugas (2) Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, selain 
dua faktor tersebut tantangan lainnya dianggap tidak terlalu berpengaruh 
terhadap pengembangan kompetensi manajerial di daerah.

Sementara tantangan pengembangan kompetensi sosio kultural 
lebih banyak dipengaruhi oleh (1) Peran serta dan pemberdayaan 
masyarakat (2) Membangun Sinergi dengan stake holders (3) 
Kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi (4) Masyarakat yang 
semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan.
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Grafik 6.12.
Tantangan Pengembangan Kompetensi Sosio-kultural di Kab. Kukar 
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6.3.  PERBANDINGAN RELEVANSI DAN KEBUTUHAN KOMPETENSI 
MANAJERIAL

6.3.1 Provinsi Kalimantan Timur
 Dalam rangka mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi 
diperlukan perbandingan antara tingkat relevansi kompetensi manajerial 
terhadap tuntutan organisasi yang dibandingkan dengan tingkat 
kebutuhan kompetensi manajerial tersebut oleh Pimpinan Tinggi, selisih 
dari perbandingan tersebut merupakan kesenjangan (gap) dari 
kompetensi yang harus dapat dijembatani. Dari kuesioner yang 
disebarkan diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut :

190



Grafik 6.13.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan 

kompetensi manajerial di Kalimantan Timur
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 Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat relevan kompetensi 
manajerial terhadap tuntutan organisasi di Kalimantan Timur tertinggi 
masing-masing adalah (1) Pengambilan Keputusan (96%), (2) 
Membangun motivasi bawahan (96%) dan (3) Kerjasama team building 
(96%), dan hampir semua unsur kompetensi memiliki rating yang tinggi 
(diatas 75%).
 Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan organisasi terlihat 
bahwa terdapat kesenjangan pada kompetensi manajerial, yakni ; (1) 
Pengambilan Keputusan (2) Kerjasama (Team building) dan (3) 
Berorientasi pada kualitas. Dimana pada komponen tersebut nilai 
relevansi lebih tinggi dari kebutuhan kompetensi, hal ini menunjukkan 
bahwa pada komponen tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi.
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 Berdasarkan gambar 2, dari tujuh belas komponen kompetensi 
manajerial, sebanyak empat belas komponen dianggap relevan dengan 
tuntutan organisasi. Lima kompetensi manajerial yang harus dimiliki 
seorang pimpinan tinggi di Kaltim dari gambar di atas adalah dapat 
bekerjasama (team building), mampu membangun motivasi bawahan, 
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kepemimpinan dengan 
visi serta kompetensi strategic thinking. 
 Pengukuran kompetensi pegawai yang dilakukan BKD Provinsi 
Kalimantan Timur, yaitu mengubah pola pikir budaya kerja dan 
manajemen pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan 
yang baik, dan untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan sesuai 
dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan 
yang optimal kepada masyarakat maupun stakeholder. 17 (tujuh belas) 
jenis dalam kompetensi manajerial mulai dari kompetensi strategic 
thinking, integritas, inovasi, kerjasama sampai dengan berorientasi pada 
pelayanan dan kualitas. Hal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak 
Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan untuk peta jabatan 
dan pola karir, namun bagi pegawai sebagai motivasi untuk 
mengembangkan kompetensinya. 
 Tak hanya itu, kegiatan Transformasi Budaya Organisasi dilakukan 
dalam meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur. Dalam tahapan awal Kegiatan Transformasi Budaya 
adalah merumuskan nilai-nilai yang akan membawa organisasi menjadi 
lebih baik dengan melibatkan seluruh pegawai baik pimpinan tinggi 
maupun fungsional umum dengan  metode/ cara menggunakan 
pendekatan teori Edward De Bono yaitu “Six Thinking Hat” untuk 
merumuskan 4 core values (integritas, profesional, team work, dan 
koordinasi). Dalam kaitannya kompetensi manajerial pimpinan tinggi, 
kegiatan transformasi budaya merupakan hal yang wajib dilakukan agar 
pimpinan tinggi meningkatkan semua unsur dalam kompetensi 
manajerialnya.
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6.3.2. Kota Balikpapan
 Secara umum dapat diketahui bahwa pimpinan tinggi di 
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan relatif telah berupaya 
menerapkan komponen-komponen kompetensi manajerial 
sebagaimana tertuang dalam Standar Kompetensi Manajerial (Perka BKN 
No. 7 Tahun 2013). Kompetensi manajerial yang diartikan sebagai soft 
competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan meliputi: 
 Kemampuan Berpikir (fleksibilitas berpikir; inovasi; berpikir analitis; 

berpikir konseptual)
 Mengelola diri (adaptasi terhadap perubahan; integritas; keuletan; 

pengendalian diri; komitmen terhadap organisasi; inisiatif; semangat 
berprestasi)

 Mengelola orang lain (kerjasama; mengembangkan orang lain; 
kepemimpinan; membimbing)

 Mengelola tugas (berorientasi pada pelayanan; membangun 
hubungan kerja; negosiasi; komunikasi lisan dan tertulis; pengambilan 
keputusan; pengorganisasian; manajemen konflik)

 Mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya; empati; 
interaksi sosial)

 Namun demikian, aspek kompetensi manajerial yang relatif paling 
menonjol pada pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota 
Balikpapan adalah open mind, integritas, dan relationship management. 
Open mind atau dapat pula diartikan sebagai fleksibilitas berpikir relatif 
secara umum dimiliki oleh para pimpinan tinggi di Kota Balikpapan. Hal 
iniditandai dengan keterbukaan para pimpinan tinggi terhadap masukan 
dari pegawai ataupun sesama pimpinan tinggi lainnya. Adanya rapat rutin 
yang digelar baik antar pimpinan tinggi maupun internal SKPD 
merupakan wujud dari keinginan para pimpinan tinggi untuk mendengar 
informasi atau pemahaman baru, masukan, atau kritik sekalipun. 
 Integritas dari para pimpinan tinggi di Kota Balikpapan secara 
sederhana diwujudkan dalam konsistensi ucapan-perbuatan, 
kedisiplinan, serta tauladan yang diupayakan agar dapat menjadi contoh 
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bagi seluruh pegawai yang ada. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan 
pimpinan tinggi menjadi ukuran dasar dari kepercayaan para pegawai 
sehingga menjadikan pimpinan tinggi berupaya dengan memperhatikan 
aspek moral lainnya menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan 
yang dimiliki. Motto daerah “Balikpapan Ku Bangun, Ku Jaga, Ku Bela” 
juga secara terus menerus ditanamkan ke dalam sikap dan perilaku para 
pimpinan tinggi sehingga mendorong seluruh pegawai untuk berkinerja 
lebih optimal bagi pembangunan daerah. Kedisiplinan juga ditunjukkan 
melalui kehadiran para pimpinan tinggi yang relatif selalu tepat waktu, 
berpakaian lengkap dan rapih, serta mendorong para pegawai untuk 
tidak menunda-nunda atau menumpuk pekerjaan yang seharusnya bisa 
segera diselesaikan. 
 Adapun kemampuan relationship management dijalankan oleh 
para pimpinan tinggi melalui upaya komunikasi yang baik dengan 
seluruh pegawai yang ada. Para pimpinan tinggi di Kota Balikpapan 
percaya bahwa mereka tidak dapat menjalankan tugas yang baik jika 
tidak didukung oleh pegawai yang ada. Penyampaian visi dan misi 
organisasi, pemberian pemahaman baru, serta pendelegasian tugas 
kepada bawahan merupakan bagian dari upaya membangun 
relationship yang kuat antara pimpinan dan bawahan. Disamping itu, 
penanganan konflik yang terjadi antar pegawai pun diselesaikan melalui 
komunikasi internal yang cukup baik sehingga tidak menimbulkan ekses 
yang berlebihan terhadap pelaksanaan tugas SKPD. 
 Pada aspek yang lain, jika diperhatikan dan dianalisis ternyata salah 
satu komponen kompetensi manajerial dalam Perka BKN No. 7 Tahun 
2013 relatif telah memuat atau memasukkan unsur kompetensi 
sosiokultural sebagai bagian dari standar kompetensi manajerial yang 
perlu dimiliki oleh seorang pejabat, yaitu Kompetensi Mengelola Sosial 
Budaya. Komponen didalamnya pun relatif sangat bersesuaian dengan 
kompetensi sosiokultural karena meliputi kemampuan tanggap terhadap 
pengaruh budaya, empati, serta interaksi sosial. Namun demikian, 
perluasan dari komponen Kompetensi Mengelola Sosial Budaya dalam 
Perka BKN No. 7 Tahun 2013 ke arah Kompetensi Sosiokultural memang 
masih perlu dijabarkan secara terpisah sehingga dapat dengan jelas 
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terlihat perbedaan kebutuhan kompetensi manajerial dan kompetensi 
sosiokultural.
 Hasil 20 kuisioner dari para pimpinan tinggi di lingkungan 
Pemerintah Kota Balikpapan telah menunjukkan relevansi kompetensi 
manajerial dengan tuntutan organisasi untuk mewujudkan sasaran 
pemerintahan/ pembangunan dalam bentuk persentase sebagai berikut:

Grafik 6.14.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan 

kompetensi manajerial di Kota Balikpapan
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6.3.3. Kota Bontang
 Kebutuhan pengembangan kompetensi yang diperlukan di Kota 
Bontang dapat terlihat dari perbandingan antara tingkat relevansi 
kompetensi manajerial terhadap tuntutan organisasi dibandingkan 
dengan tingkat kebutuhan kompetensi manajerial, selisih dari 
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perbandingan tersebut yang merupakan kesenjangan (gap) dari 
kompetensi, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan terhadap Pimti 
di Kota Bontang diperoleh hasil sebagai berikut :

Grafik 6.15.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan 

kompetensi manajerial di Kota Bontang
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 Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat relevansi kompetensi 
manajerial terhadap tuntutan organisasi di Kota Bontang tertinggi masing-
masing adalah (1) Kepemimpinan dengan visi (98,1%), lalu (2) Integritas 
(97,1%) dan (3) Kerjasama (team building) (96,2%), dan hampir semua 
unsur kompetensi memiliki rating yang tinggi (diatas 75%).
 Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan organisasi terlihat 
bahwa terdapat kesenjangan pada kompetensi manajerial (1) Integritas 
(2) Kepemimpinan dengan Visi (3) Membangun motivasi bawahan (4) 
Kerjasama (Team building), (5) Mengeksekusi tugas (6) Berorientasi 
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pada pelayanan (7) Berorientasi pada kualitas. Dimana pada komponen 
tersebut memiliki nilai relevansi yang lebih tinggi dari kebutuhan 
kompetensi, hal ini menunjukkan bahwa pada komponen tersebut perlu 
lebih ditingkatkan lagi.

6.3.4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 Secara umum kebutuhan pengembangan kompetensi yang 
diperlukan di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat dari hasil 
perbandingan antara tingkat relevansi kompetensi manajerial terhadap 
tuntutan organisasi yang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan 
kompetensi manajerial tersebut oleh Pimpinan Tinggi, Dari kuestioner 
yang disebarkan diperoleh hasil perbandingan kesenjangan (gap) dari 
kompetensi adalah sebagai berikut :

Grafik 6.16.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial 

di Kabupaten Kutai Kartanegara
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 Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat relevan kompetensi 
manajerial terhadap tuntutan organisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 
terlihat fluktuatif dan semua unsur kompetensi memiliki rating yang tinggi 
(diatas 75%), adapun nilai tertinggi masing-masing adalah (1) 
Membangun motivasi bawahan (96,7%), (2) Mengeksekusi tugas (95%) 
dan (3) Berorientasi pada pelaynaan (93,8%).
 Sedangkan perbandingan terhadap tingkat kebutuhan organisasi 
menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada kompetensi manajerial 
hanya pada komponen Pengambilan Keputusan.
 Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat bahwa 
banyak indikator kebutuhan kompetensi yang nilainya lebih tinggi dari 
relevansi kompetensi, hal ini mengindikasikan bahwa, banyak upaya 
yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi selama ini kurang 
efisien, artinya banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang telah 
dilakukan namun pada dasarnya tidak terkait langsung dengan 
kompetensi yang seharusnya. Hal ini terlihat dari variabel ; (1) Strategic 
thinking, (2) Integritas, (3) Manajemen Perubahan, dan (4) Inovasi.

6.4. PERBANDINGAN RELEVANSI DAN KEBUTUHAN KOMPETENSI 
SOSIO KULTURAL

6.4.1. ProvinsiKalimantan Timur
 Perbandingan antara tingkat relevansi kompetensi sosiokultural 
terhadap tuntutan organisasi terhadap tingkat kebutuhan kompetensi 
sosiokultural, dilakukan dalam rangka mengetahui pada variabel mana 
kebutuhan pengembangan kompetensi perlu dilakukan, selisih dari 
perbandingan tersebut merupakan kesenjangan (gap) dari kompetensi 
yang harus dapat dijembatani. Dari kuesioner yang disebarkan diperoleh 
hasil perbandingan sebagai berikut :
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Grafik 6.17.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan kompetensi 

sosiokutural di Kalimantan Timur
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 Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 44 pimpinan tinggi Provinsi 
Kaltim, kompetensi membangun network sosial menjadi tuntutan dalam 
mewujudkan sasaran pembangunan. Membangun jejaring dan sinergitas 
dengan seluruh komponen (pembangunan), baik dengan sesama 
penyelenggara pemerintahan, dengan swasta, masyarakat dan juga 
media akan menstimulus kinerja pemerintah untuk mewujudkan 
sasaran pembangunan. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar 
pemerintah meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas 
publik dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah dituntut untuk lebih 
transparan dan terbuka kepada publik. 
 Dibutuhkan penyebaran informasi yang tidak hanya terbatas pada 
informasi diwebsiteatau situs resmi yang dimiliki pemerintah,tetapi perlu 
diperluas dengan pemanfaatan social networking atau media jejaring 
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sosial dalam penyebaran informasi kinerja pemerintah dan kemudahan 
penyediaan layanan kepada masyarakat. Kompetensi untuk mampu 
membangun network sosial menjadi suatu keharusan dan oleh para 
pimti Kaltim sangat dibutuhkan dan perlu untuk dikembangkan untuk 
mampu meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan sasaran 
pembangunan. Menghadapi pemberlakukan MEA (Masyarakat Ekonomi 
Asean) nantinya pada 31 Desember 2015, tentunya pemerintah Kaltim 
dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih serta mampu 
membangun network sosial dan kemampuan komunikasi dalam 
menghadapi arus perubahan.
 Relevansi kompetensi manajemen konflik yang dimiliki pimti 
Kaltim dengan tuntutan organisasi dianggap sangat relevan dan 
dibutuhkan pengembangannya dalam pelaksanaan tugas. Pelimpahan 
beberapa kewenangan dari Pemerintah daerah ke Pemerintah Provinsi 
dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah bukan hanya soal pelimpahan urusan secara administratif, 
namun juga terkait sarana prasarana, SDM (personil) dan pembiayaan.
 Dibutuhkan kemampuan manajemen konflik dan komunikasi yang 
baik dalam penanganannya. Para pimti menyadari relevansi kompetensi 
manajemen konflik dengan tuntutan organisasi dalam penanganan 
pelimpahan kewenangan ini, dan kompetensi ini sangat dibutuhkan 
dalam penanganan pelimpahan kewenangan-kewenangan dari 
kabupaten/kota ke provinsi, seperti izin pertambangan, perkebunan dan 
kelautan. 
 Kompetensi mengelola keragaman lingkungan budaya disadari 
diperlukan dalam mengerakkan roda organisasi, kemampuan 
memahami kearifan lokal dalam lingkungan paternalistik dan 
heterogenitas dalam berbagai suku dan budaya, dianggap cukup berhasil 
dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan hampir 
tidak adanya gejolak kesukuan atau kasus primordialisme yang 
mengancam NKRI. Ataupun mengelola perbedaan dan mencegah 
diskriminasi. Ini dikarenakan ada paguyuban yang dikoordinir oleh 
Gubernur sebagai Ketua Pembina.
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 Kepekaan gender menjadi kompetensi yang dianggap relevan 
dengan tuntutan organisasi. Ini dibuktikan bahwa dari 62 pegawai pimti 
Pemprov Kalimantan Timur sebanyak 11 pimti (sekitar 33 persen) dijabat 
oleh perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa kepemimpinan 
perempuan bukanlah hal yang tabu di lingkungan pemerintahan daerah 
Kalimantan Timur.
 Kepekaan difabelitas juga menjadi kompetensi yang dianggap 
relevan dengan tuntutan organisasi. Kebutuhan akan pemimpin yang 
aware terhadap bawahan dan masyarakat (yang dilayani) yang difabel 
disadari dibutuhkan di Kaltim. Selain itu, kepekaan akan penyandang 
disabilitas telah diafirmasi dari adanya pemangku jabatan pimpinan yang 
berasal dari penyandang disabilitas. Kepedulian pemerintah provinsi 
dilakukan melalui pemenuhan aksesibilitas fisik, pendidikan inklusi serta 
ketenagakerjaan untuk para penyandang.
 Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (2014), Asisten IV 
Kaltim menghimbau untuk jajaran Pemprov dan kabupaten/kota, 
termasuk perusahaan swasta dapat memberikan pendidikan dan 
pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan fasilitas bagi 
penyandang disabilitas di tempat umum, bandara, bus, terminal, 
pelabuhan, instansi pemerintah/swasta, bahkan pada program beasiswa 
telah mengakomodir penyandar disabilitas dengan menyebutkan secara 

3
eksplisit khusus bagi penyandang disabilitas.

6.4.2. Kota Balikpapan
 Di Kota Balikpapan, kita dapat mengetahui kebutuhan 
pengembangan kompetensi dari perbandingan antara tingkat relevansi 
kompetensi Sosiokultural terhadap tuntutan organisasi yang 
dibandingkan dengan tingkat kebutuhan kompetensi sosiokultural, 
dengan melihat selisih dari perbandingan tersebut kita dapat mengetahui 
kesenjangan (gap) dari kompetensi yang harus dapat dijembatani. Dari 
kuesioner yang disebarkan diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut:

3 http://www.setdaprovkaltim.info/organisasi/lindungi-dan-penuhi-hak-penyandang-disabilitas/ diunduh 12 
November 2015
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Grafik 6.18.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan kompetensi 

sosiokutural di Kota Balikpapan
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RELEVANSI KEBUTUHAN

 Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat tiga variabel 
kompetensi sosio-kultural yang perlu ditingkatkan di Kota Balikpapan, 
Yakni Mengelola keragaman budaya, manajemen konflik dan emphaty 
sosial.

6.4.3. Kota Bontang
 Kesenjangan (gap) dari kompetensi sosio kultural di Kota Bontang 
terlihat dari perbandingan antara tingkat relevansi kompetensi 
sosiokultural terhadap tuntutan organisasi yang dibandingkan dengan 
tingkat kebutuhan kompetensi sosiokultural. Dari kuesioner yang 
disebarkan terhadap pimti diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut :
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Grafik 6.19.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan 

kompetensi sosiokutural di Kota Bontang
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RELEVANSI KEBUTUHAN

 Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat relevansi kompetensi 
sosiokultural terhadap tuntutan organisasi di Kota Bontang tertinggi 
masing-masing adalah (1) Mengelola keragaman lingkungan budaya 
(91,3%), (2) Membangun Network Sosial (92,3%) dan (3) Empathy sosial 
(91,3%), dan hampir semua unsur kompetensi memiliki rating yang tinggi 
(diatas 75%).
 Hal tersebut diatas dapat dijelaskan dari Visi Kota Bontang adalah : 
“Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil 
dan Sejahtera”. Dengan Visi tersebut maka seluruh Pimti Kota Bontang 
patut memiliki kompetensi sosio kultural. (Sumber: RPJMD Kota 
Bontang). Berbudi luhur merupakan kredo berakhlak mulia dalam visi 
membangun Kota Bontang, sebagai bagian dari program manajemen 
perubahan dalam Reformasi Birokrasi dengan pengembangan pola pikir 
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(mind set) dan pola tindak (culture set) untuk penyiapan aparatur 
pemerintah daerah, tidak terkecuali pimti, yang jujur, amanah, dan 
profesional dalam membangun Kota Bontang sesuai visi misinya Maju, 
Adil dan Sejahtera.
 Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan organisasi terlihat 
bahwa terdapat kesenjangan pada hampir semua kompetensi 
sosiokultural yakni (1) Mengelola keragaman lingkungan budaya dengan 
selisih gap sebesar 3,85% (2) Membangun Network Sosial dengan selisih 
gap sebesar 1,92% (3) Manajemen Konflik dengan selisih gap sebesar 
2,88%, (4) Kepekaan gender dengan selisih gap sebesar 2,88%, serta (5) 
Kepekaan difabelitas dengan selisih gap sebesar 1,92%. Selisih pada 
komponen kompetensi sosio kulutural menunjukkan bahwa pada 
komponen tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi.
 Diterbitkannya Buku “Membangun Warga Kota Bontang Berbudi 
Luhur, Jujur, Sabar Antusias, Cinta, Peduli” sebagai acuan warga dan 
aparatur pemerintah Kota Bontang dalam mengelola keragaman 
lingkungan budaya, membangun network sosial, manajemen konflik, 
Empati Sosial, Kepekaan Gender dan Kepekaaan Difabelitas. Dalam Buku 
tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 11 
Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial  yang mengamanatkan agar 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan 
rentan serta penanggulangan kemiskinan ( Berbudi Luhur, 2012: VI).
 Buku ini diterbitkan pada Tahun 2012 sebagai upaya . Selain buku ini 
juga telah beberapa kali dilakukan pelatihan Berbudi Luhur, dengan 
peserta para pimti Bontang (sumber :  hasil wawancara dengan Kabag 
Organisasi Kota Bontang ). Nilai - nilai Berbudi Luhur ini juga disampaikan 
oleh Walikota Bontang dalam acara Presentasi Walikota Bontang dalam 
pembukaan Diklat Prajabatan Gol. III pada tanggal 29 Oktober 2015 di 
PKP2A III LAN Samarinda.
1. Keberagaman lingkungan Budaya pada Kompetensi sosiokultural 

dapat dibuktikan dengan  pembanguanan rumah ibadah dan rumah 
adat, Pembangunan Gedung MUI Kota Bontang, Pembangunan 
Rumah Adat Toraja, Pembangunan Gereja 
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RELEVANSI KEBUTUHAN

Grafik 6.20.
Perbandingan Relevansi dan Kebutuhan pengembangan kompetensi 

sosiokutural di Kabupaten Kutai Kartanegara
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2. Membangun Network sosial dan Empati sosial Pemerintah Kota 
Bontang terhadap masyarakat juga telah dibuktikan dengan salah 
satunya sumbangan ambulance, mobil jenazah serta  sumbangan per 
RT sebesar 500 jt. 

3. Kepekaan Kota Bontang terhadap Difabilitas telah dilakukan 
diantaranya dengan membangun pusat autis di Kota Bontang 

 Sumber: Presentasi Walikota Bontang Pada Pembukaan Diklat 
Prajabatan Gol. III, Angkatan VIII , tgl 29 Oktober 2015 di PKP2A III LAN

6.4.4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 Sebagai salah satu Kabupaten terbesar di Kalimantan Timur, 
Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya memiliki kecenderungan 
sosio-kultural yang relatif homogen, namun perlu dicermati seberapa 
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besar nilai kesenjangan (gap) dari kompetensi yang harus dapat 
dijembatani. Dari hasil perbandingan antara tingkat relevansi kompetensi 
Sosiokultural terhadap tuntutan organisasi yang dibandingkan dengan 
tingkat kebutuhan kompetensi sosiokultural diperoleh hasil 
perbandingan sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 6. 20 di atas.
 Di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat bahwa seluruh indikator 
kebutuhan kompetensi sosio-kultural memiliki nilainya lebih tinggi dari 
relevansi kompetensi, hal ini mengindikasikan bahwa, banyak upaya 
yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi selama ini kurang 
efisien, artinya banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang telah 
dilakukan namun pada dasarnya tidak terkait langsung dengan 
kompetensi yang seharusnya.
 Hal ini terlihat dari variabel (1) Membangun Network sosial (85,9%), 
(2) Empati Sosial (85,9%), (3) Kepekaan difabelitas (82,8%). Jika 
dibandingkan terhadap tingkat kebutuhan organisasi menunjukkan 
bahwa seluruh komponen tidak terdapat kesenjangan pada kompetensi 
sosiokultural.

6.5.  DESAIN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI KALIMANTAN

6.5.1 Provinsi Kalimantan Timur
 Jika melihat tipologi dan karakteristik wilayah serta tantangan 
pengembangan kompetensi di Propinsi Kalimantan Timur terlihat 
bahwa, permasalahan utama yang dihadapi adalah; Pengambilan 
keputusan yang cepat dan tepat, Pemberantasan praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme, Membangun profesionalisme bawahan dalam 
menjalankan tugas, dan Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara 
terus menerus yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan 
pengguna layanan.
 Sebagaimana terungkap dalam bab sebelumnya bahwa rata-rata 
pejabat eselon II di Kaltim, lemah dalam pengambilan keputusan dan 
dalam penguasaan IT, selain itu diperlukan pula peningkatan integritas 
dan kemampuan menerjemahkan visi misi kepala daerah, serta 
bagaimana menerjemahkan Manajemen Perubahan melalui Inovasi 
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yang merupakan komponen kompetensi yang sangat dibutuhkan di 
Kaltim meskipun komponen tersebut dirasakan unggul di Kaltim.
 Dengan melihat kecenderungan dari lemahnya kompetensi 
pengambilan keputusan disetiap satuan kerja, Pemberantasan praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Membangun profesionalisme 
bawahan dalam menjalankan tugas, strategi yang dapat ditempuh adalah 
dengan menerapkan model perbaikan mutu sepanjang waktu di tempat 
kerja yang meliputi langkah-langkah pokok yakni diawali dengan 
menetapkan tema, latar belakang dan sasaran, menentukan penyebab 
melalui analisis data, menetapkan tindakan penanggulangan, 
memastikan hasil dan dampaknya, menetapkan atau merubah standar 
yang ada agar kwalitas meningkat dan masalah-masalah teratasi, 
evaluasi dan rencana selanjutnya agar terus menerus berputar, sehingga 
kwalitas produk makin baik dan diperoleh dengan keyakinan dan gairah 
kerja yang tinggi, model ini dinamakan model Gemba Kaizen. 
 Sementara dalam upaya untuk mengatasi manajemen perubahan 
terkait tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara terus menerus yang 
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan, dapat 
menerapkan model Benchmarking yakni upaya meningkatkan kinerja 
dengan pemanfaatan pengembangan teknologi atau teknik/metode yang 
lebih maju dari tempat lain, yakni dengan melakukan studi banding 
inovatif daerah percontohan lain yang memiliki karakteristik yang sama 
untuk dapat diadopsi dalam sistem setempat.

6.5.2. Kota Balikpapan

 Di Kota Balikpapan, kita dapat mengetahui kebutuhan 

pengembangan kompetensi dengan melihat permasalahan utama yang 

dihadapi, yakni; Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, 

Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Konsistensi 

dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas organisasi.

 Tantangan utama dalam pengembangan kompetensi terkait 

dengan Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, Pemberantasan 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, di Kota Balikpapan dapat merujuk 
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pada model gemba kaizen yakni dengan menerapkan model perbaikan 

mutu sepanjang waktu di tempat kerja yang meliputi langkah-langkah 

pokok yakni diawali dengan menetapkan tema, latar belakang dan 

sasaran, mementukan penyebab melalui analisis data, menetapkan 

tindakan penanggulangan, memastikan hasil dan dampaknya, 

menetapkan atau merubah standar yang ada agar kwalitas meningkat 

dan masalah-masalah teratasi, evaluasi dan rencana selanjutnya agar 

terus menerus berputar, sehingga kwalitas produk makin baik dan 

diperoleh dengan keyakinan dan gairah kerja yang tinggi.

 Sementara dalam upaya untuk mengatasi lemahnya kompetensi 

Konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas 

organisasi adalah dengan menggunakan pendekatan Model learning 

organization (organisasi pembelajar), yakni prinsip peningkatan kinerja 

secara kelompok sehingga tuntunan keteraturan yang saling terkait dapat 

diproses melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepekaan, sikap dan 

keyakinan serta upaya meningkatkan keahlian dan kemampuan secara 

bersama melalui gagasan-gagasan penuntun, teori, metode dan alat, 

akan dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya 

perorangan.

6.5.3. Kota Bontang

 Kesenjangan (gap) dari kompetensi di Kota Bontang terlihat pada 

aspek; Pengambilankeputusan yang cepat dan tepat, Pemberantasan 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, Kualitas penyusunan rencana 

strategis, Integritas , Kepemimpinan dengan Visi, Membangun motivasi 

bawahan,Kerjasama (Team building), Mengeksekusi tugas, Berorientasi 

pada pelayanan, Berorientasi pada kualitas.

 Dalam mengatasi tantangan Pengambilan keputusan yang cepat 

dan tepat, Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,serta 

meningkatkan Integritas, Model strategi yang dapat ditempuh adalah 

dengan menerapkan model perbaikan mutu sepanjang waktu di tempat 

kerja yang meliputi langkah-langkah pokok yakni diawali dengan 
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menetapkan tema, latar belakang dan sasaran, mementukan penyebab 

melalui analisis data, menetapkan tindakan penanggulangan, 

memastikan hasil dan dampaknya, menetapkan atau merubah standar 

yang ada agar kwalitas meningkat dan masalah-masalah teratasi, 

evaluasi dan rencana selanjutnya agar terus menerus berputar, sehingga 

kwalitas produk makin baik dan diperoleh dengan keyakinan dan gairah 

kerja yang tinggi, model ini dinamakan model Gemba Kaizen.

 Sedangkan persoalan Kepemimpinan dengan Visi,dapat 

dieliminasi dengan menerapkan model Benchmarking yakni upaya 

meningkatkan kinerja dengan pemanfaatkan pengembangan teknologi 

atau teknik/metode yang lebih maju dari tempat lain, yakni dengan 

melakukan studi banding inovatif daerah percontohan lain yang memiliki 

karakteristik yang sama untuk dapat diadopsi dalam sistem setempat.

 Sementara dalam upaya untuk mengatasi lemahnya kompetensi 

Kualitas penyusunan rencana strategis, Membangun motivasi bawahan, 

Kerjasama (Team building), Mengeksekusi tugas, Berorientasi pada 

pelayanan, Berorientasi pada kualitas adalah dengan menggunakan 

pendekatan Model learning organization (organisasi pembelajar), yakni 

prinsip peningkatan kinerja secara kelompok sehingga tuntunan 

keteraturan yang saling terkait dapat diproses melalui upaya peningkatan 

kesadaran dan kepekaan, sikap dan keyakinan serta upaya 

meningkatkan keahlian dan kemampuan secara bersama melalui 

gagasan-gagasan penuntun, teori, metode dan alat, akan dapat 

menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya perorangan

6.5.4. Kabupaten Kutai Kartanegara

 Sebagai salah satu Kabupaten terbesar di Kalimantan Timur, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan kompetensi dihadapkan 

pada persoalan Membangun profesionalisme bawahan dalam 

menjalankan tugas, Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme, serta Pengambilan Keputusan.

 Jika melihat kecenderungan dari tantangan kompetensi 

Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas, 
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Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sertaPengambilan 

Keputusan, akan dapat diatasi dengan menerapkan model perbaikan 

mutu sepanjang waktu di tempat kerja atau Kaizen yang meliputi 

langkah-langkah pokok yakni diawali dengan menetapkan tema, latar 

belakang dan sasaran, menentukan penyebab melalui analisis data, 

menetapkan tindakan penanggulangan, memastikan hasil dan 

dampaknya, menetapkan atau merubah standar yang ada agar kwalitas 

meningkat dan masalah-masalah teratasi, evaluasi dan rencana 

selanjutnya agar terus menerus berputar, sehingga kwalitas produk 

makin baik dan diperoleh dengan keyakinan dan gairah kerja yang tinggi
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