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Ahmad Jazuli
Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Penelitian ini mencoba untuk mengamati implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif
keimigrasian. Bebas Visa, sebagai suatu kebijakan telah diimplementasikan dalam tiga tahap
melalui Peraturan Presiden No. 69/2015 (30 negara); Peraturan Presiden No. 104/2015 (75
negara) dan Peraturan Presiden No. 21 /2016 (169 negara). Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis permasalahan terkait upaya jajaran keimigrasian dalam kebijakan bebas visa; serta
kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – kuantitatif (mixed
methods). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, upaya yang dilakukan oleh immigrasi
yaitu: pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait TIMPORA sampai tingkat Rukun
Tetangga/Rukun Warga; peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan
intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan
pelabuhan laut; dan kedua, ada beberapa kendala terkait kebijakan bebas visa yaitu: kurangnya
Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan orang asing; kurangnya
pengetahuan intelijen imigrasi; serta kurangnya intensitas sosialisasi bebas visa kepada orang
asing.
Kata Kunci: Upaya, Implementasi, Bebas Visa

Haryono
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahapan sebelumnya memiliki peran penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan
arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian gabungan(mixed methods) antara pendekatan kuantitatif dan
kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi
dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan dengan
pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dengan membentuk aparatur yang kreatif dan inovatif. Secara umum pelaksanaan
8 area reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih ada beberapa kendala
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan target kinerja yang berkaitan dengan komitmen, tingkat
pemahaman dan pengetahuan tentang, tingkat kepuasan pegawai, dan beban kerja pegawai.
Kata kunci: implementasi, Reformasi Birokrasi, good governance
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Imam Lukito
Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat
pada Unit Penyelenggara Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah pelaksanaan
survei dan kendala kepuasan masyarakat pada unit layanan publik Kementerian Hukum dan
HAM RI? Apa kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit layanan publik
Kementerian Hukum dan HAM RI. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods yaitu
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data
sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literature (library research) dan data primer
(field research) diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden.
Responden penelitian ini adalah Kepala UPT Pelayanan dan Pejabat terkait yang menangani
kegiatan survei kepuasan masyarakat. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap
aturan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
RI masih rendah dan belum optimal. Survei yang dilakukan belum secara spesifik pada tiap
jenis layanan, masih secara umum, belum ada format baku laporan hasil survei, masih banyak
ditemukannya unit layanan yang belum melaksanakan survei. Pemahaman pelaksana terhadap
pentingnya survei masih rendah. Resources atau sumber daya, baik sumber daya manusia dan
sarana prasarana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dalam
teknik-teknik pelaksanaan survei, penyusunan instrumen, pengolahan dan penyusunan laporan
hasil survei sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku. Kendala dalam proses pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat yaitu masih kurangnya pemahaman aturan, kurangnya komitmen pimpinan,
minimnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana. Kendala lain yang
dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan
survei tersebut.
Kata kunci: pelaksanaan kebijakan, survei kepuasan masyarakat, pelayanan publik
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Junaidi Abdillah
Solusi Kebijakan Pemerintah Terhadap Tuntutan Dwikewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Tuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama
bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan
bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional
warga negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam
kelompok Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah
bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme)
antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam
penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk
penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan
menemukan solusi dari permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk
mengambil kebijakan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan
model kebijakan alternatif negara India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah
berhasil menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kepentingan negara dan
diasporanya. Negara India telah berhasil menarik dan mengelola potensi diaspora secara efektif
untuk membantu pembangunan dan pemajuan negaranya. Model kebijakan yang memberikan
previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel) kepada
Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang
tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam merumuskan model kebijakan alternatif harus
mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk dan objek kebijakan.
Kata Kunci: Dwikewarganegaraan, Diaspora Indonesia, Overseas Citizenship of India (OCI)
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Randy Pradityo
Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana
yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, hendaknya mengutamakan
asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara
memang cukup rentan dengan pelanggaran bahkan menjurus pada penyalahgunaan wewenang,
terutama ketika dalam proses pemeriksaan, pertanggungjawaban maupun setelahnya. Karena
kerentanan itu pula, perlu berbagai upaya agar dapat menanggulangi pelanggaran atau
penyalahgunaan wewenang tersebut, salah satunya melalui sarana penal. Penulis menganalisa
kebijakan kriminalisasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan, yang memang mempunyai kewenangan
cukup besar dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka dari
itu untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang tersebut, perlu keterlibatan dari masyarakat
luas sebagai fungsi kontrol agar tercipta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara yang baik dan transparan.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana, Keuangan Negara.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
E-govt dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi dan internet yang
mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis,
dan lembaga pemerintah yang lain. Di zaman yang serba digital saat ini teknologi sudah menjadi
kebutuhan hampir disetiap sendi kehidupan manusia, untuk mempermudah interaksi satu dengan
yang lain baik sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan e-government
khususnya di organisasi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan
sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah dengan layanan yang terintegrasi, efektif
dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet
dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. Kementerian Hukum Dan HAM mempunyai
unit layanan publik yaitu keimigrasian, pelayanan jasa hukum, dan kekayaan intelektual tentunya
dituntut untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.Implementasi e-government,
terkait pelayanan dan penyebaran informasi publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
sudah baik dan dalam kategori sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan.
Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu
information publishing dan kedua “official” two-way transactions berdasarkan kerangka Deloitte &
Touche dan dari sektor Governtment to Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu e-governance,
e-service, and e-knowledge.
Kata kunci: teknologi infomasi dan komunikasi, e-govt, layanan publik
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Insan Firdaus
Analisis Kebijakan Penempatan Auditor pa]da Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3. November 2016
Penempatan auditor di kantor wilayah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tugas
dan fungsi pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di kantor wilayah. Pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor pendorong dan kendala dalam penempatan
auditor di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan
metode gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dan bersifat deskriftif analisis yang
bertujuan untuk mendapatkan gambaran analis kebutuhan penempatan auditor di kantor wilayah.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penempatan auditor di kantor wilayah merupakan
suatu kebutuhan bagi Inspektorat Jenderal dan kantor wilayah karena akan mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi pengawasan di kantor wilayah lebih efektif dan efisien. Ada beberapa kendala
dalam penempatan auditor di Kantor Wilayah yaitu : secara kelembagaan, belum dilakukannya
identifikasi risiko, dan kurangnya sumber daya auditor. Oleh karena itu, penempatan auditor di
kantor wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat karena terhambat
oleh kendala-kendala tersebut. Untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan
persiapan terlebih dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor.
Kata Kunci: Penempatan, Auditor, Kantor Wilayah
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Ahmad Jazuli
Implementation of Short Visit Visa in Immigration Perspective
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
This research tries to find out the impact of short visit visa policy in immigration perspective. It has
been implemented in three phases namely Presidential Decree Number 69 Year 2015 (30 countries);
Presidential Decree Number 104 Year 2015 (75 countries) and Presidential Decree Number 21
Year 2016 (169 countries). The Purpose of this research is to analysis issues related to the effort
of immigration in short visit visa policy and its obstacles. It is a mix-method approach (qualitative
and quantitative approach). It concludes that : firstly, effort from immigration that is supervision
and cooperation with relevant agencies related to the team of foreigners supervision till commune
leader/neighbourhood (RW/RT); improving competence of human resources, infrastructure and
intelligence; and secondly, some obstacles that is lacks of immigration intelligence knowledge, and
intensity of its socialization to foreigners.
Keywords: effort, implementation, short visit visa

Haryono
Analysis of Bureaucracy Reform Implementation of The Ministry of Law and Human Rights
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
Sustainability of previous stages bureaucracy reform has an important role in bringing good
governance into reality to make vision and mission of the Ministry of Law and Human Rights come
true. In order to bureaucracy reform implementation runs well, so it is necessary to do monitoring and
evaluating. The purpose of this research is to examine the implementation of bureaucracy reform
of the Ministry of Law and Human Rights. It uses mixed-method that is quantitative and qualitative
approach with primary and secondary data. The sampling technique is purposive sampling and
the result of this research shows that bureaucracy reform is achieved through an integrated task
and duties performance by means of eight (8) change areas by using technology information and
make an innovation to promote service to society by creating a creative and innovative apparatus.
In general, its implementation goes well, although still find obstacles in performance targets related
to commitment, stage of understanding and knowledge, officers satisfaction and work`s burden of
officers.
Keywords: implementation, bureaucracy reform, good governance
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Imam Lukito
Implementation of Society Satisfaction Survey Policy at Public Service Units of The Ministry
of Law And Human Rights
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
This research examines how the implementation of society satisfaction survey and obstacles at
public service units of the Ministry of Law and Human Rights. It used mix-method (quantitativequalitative approach). It contains primary and secondary data. The secondary data collected by library
research and the primary data asked respondents question by questionnaires. The respondents
are chief of the technical unit of public services and a relevant official who is responsible for doing
the survey. The result of this research shows that obedience to the regulation of implementation of
society satisfaction survey is still low and not optimal. The surveys that have been done in public
service units of the Ministry of Law and Human Rights not specific in each kind of services, but
still, in general, has no a standard of a report, and researcher finds that many technical units have
not implemented the survey of society satisfaction, yet. It finds that the understanding of survey
implementers still low. Both human resources and facilities need to be improved through education
and training, technical guidance (bimtek) in the survey, arranging instrument, data processing, and
reporting as standardized rules. The implementation of survey also has obstacles such as lack
of regulation understanding of implementer, lack of leader`s commitment, lack of competence of
human resources, limited infrastructure. Another obstacle is the perceived lack of public awareness
to actively participate in the implementation of the survey.
Keywords: implementation of policy , society satisfaction survey, public service

Junaidi Abdillah
Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
Demanding on dual citizenship by Diaspora Indonesia for years has been granted by government,
yet. Its fulfillment is not a simple case as it is related to rights and obligations of citizens' constitutional
because it can lead resistance, both government and Diaspora. This research wants to answer a
question about how to formulate a good policy and give benefits each other between government and
Diaspora. It is also an applied research and uses a qualitative approach with analysis descriptive.
The purpose of this research is to solve a problem and find a right solution and policy practically
and quick. The result of this research shows that practice of alternative policy model of India on
dual citizenship demand has created a mutual benefit. India has succeeded to pull and manage
potential of Diaspora, effectively to help development and furtherance of that country. The policy
model that give privilege (a flexible immigration and demography terms) to them that may consider
Indonesia government to determine a right policy on demanding. In formulating of alternative policy
model have contains three important aspects namely subject, form and object of policy.
Keywords: dual citizenship, Indonesia Diaspora, Overseas Citizenship of India (OCI)

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge
Randy Pradityo
Criminalization of Authority Abuse In Criminal Act Related to Management
and Accountability of State Finance
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
In managing and taking responsibility for state finance should accentuate transparency and
accountability principles. Because it is vulnerable with a violation that even it can lead to abuse
of authority, especially when examining the process, accountability and after. So, it is necessary
to prevent the violation or its abuse through court proceedings (penal). The writer analyzes
criminalization policy of authority abuse in managing and taking accountability of state finance
conducted by finance auditor whose big authority in examining of state finance. To prevent its
abuse, it is needed the involvement of society as control function in order to create a good and
transparency of management and accountability of state finance system.
Keywords: criminalization, authority abuse, criminal act, state finance

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Analysis of E-Government To Public Services In The Ministry of Law and Human Rights
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
E-govt can be defined as the utilization of information and communication technologies and
internet that has ability to transform relations with citizens, businesses, and other government
agencies. In the digital era, technology has become a necessity in whole of human life, to facilitate
interaction with one to another both public and private sectors. The government organizations need
to develop e-government to provide opportunities for the public and the private sector to access
government services by integrated services, effectively and efficiently anywhere, anytime and
convenient of the internet and other tools such as mobile phones, and so forth. The Ministry of Law
and Human Rights has units of public services such as immigration, legal services, and intellectual
property is certainly demanded to provide optimal service to community by using information and
communication technology (e-govt).Its Implementation of e-government is in the medium category,
but still needs to be improved and increased. The Ministry of Law and Human Rights meets the
first stage is information publishing and the second "official" two-way transactions based on the
framework of Deloitte & Touche and the sector government to Citizen (G2C) fall into the category
that is e-governance, e-service, and e-knowledge.
Keywords: information and communication technologies, e-govt, public services

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge
Insan Firdaus
Analysis of Auditor Placement Policy At Regional Offices of The Ministry
of Law and Human Rights
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 3. November 2016
Auditors placement at regional offices is one of the efforts to intensify task and function of supervision
of the Ministry and Law and Human Rights, especially at regional offices. The main problem of this
research is what the booster factors and obstacles of auditors placement at regional offices of the
Ministry of Law and Human Rights. This research uses mix- method approach between qualitative
and quantitative with analysis descriptive. It aims to describe the need analysis of auditors
placement at regional officers. Bases on the result of research known that its placement is a need
for Inspectorate General and regional offices because they will support task and function more
effective and efficient. But, it still finds obstacles in the placement of auditors at regional offices
namely institutionally, risk identification has not been done, yet and lack of human resources of the
auditor. Therefore, It requires to preparation such regulation, institutional and human resources.
Keywords: placement, auditor, regional office
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Abstrak
Penelitian ini mencoba untuk mengamati implementasi kebijakan bebas visa dalam pers
pektif keimigrasian. Bebas Visa, sebagai suatu kebijakan telah diimplementasikan dalam
tiga tahap melalui Peraturan Presiden No. 69/2015 (30 negara); Peraturan Presiden No.
104/2015 (75 negara) dan Peraturan Presiden No. 21 /2016 (169 negara). Tujuan penelitian
ini adalah  untuk menganalisis permasalahan terkait upaya jajaran keimigrasian dalam kebijakan
bebas visa; serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif –
kuantitatif (mixed methods). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, upaya yang dilakukan
oleh immigrasi   yaitu: pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait TIMPORA sampai
tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga; peningkatan kompetensi sumber daya manusia, saranaprasarana, dan intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos
lintas batas dan pelabuhan laut; dan kedua, ada beberapa kendala terkait kebijakan bebas visa
yaitu: kurangnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan orang
asing; kurangnya pengetahuan intelijen imigrasi; serta kurangnya intensitas sosialisasi bebas visa
kepada orang asing.
Kata Kunci: Upaya, Implementasi, Bebas Visa

Abstract
This research tries to find out the impact of short visit visa policy in immigration perspective. It has
been implemented in three phases namely Presidential Decree Number 69 Year 2015 (30 countries);
Presidential Decree Number 104 Year 2015 (75 countries) and Presidential Decree Number 21
Year 2016 (169 countries). The Purpose of this research is to analysis issues related to the effort
of immigration in short visit visa policy and its obstacles. It is a mix-method approach (qualitative
and quantitative approach). It concludes that: firstly, effort from immigration that is supervision and
cooperation with relevant agencies related to the team of foreigners supervision till commune leader/
neighbourhood (RW/RT); improving competence of human resources, infrastructure and intelligence;
and secondly, some obstacles that is lacks of immigration intelligence knowledge, and intensity of its
socialization to foreigners.
Keywords: effort, implementation, short visit visa
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian menyebutkan
bahwa
yang
dimaksud
keimigrasian
adalah hal ihwal lalu lintas orang yang
masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan negara. Dari batasan ini
mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas
yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu
pelayanan terhadap lalu lintas orang dan
pengawasan terhadap orang asing. Kedua
tugas inilah yang mesti diselenggarakan
oleh institusi keimigrasian dengan harapan
pelaksanaan tugas dimaksud tetap berada
dalam kerangka kepentingan nasional.
Terkait dengan pengawasan sebagai
bentuk pelaksanaan penegakan hukum
keimigrasian, tidak pula terlepas dari
geografis wilayah Indonesia yang terdiri
atas pulau-pulau yang mempunyai jarak
yang berdekatan, bahkan berbatasan
langsung dengan negara tetangga. Pada
tempat tertentu sepanjang garis perbatasan
terdapat lalu lintas tradisional masuk dan
keluar warga negara Indonesia dan warga
negara tetangga. Oleh sebab itu salah satu
esensi pokok yang perlu kita pahami bahwa
eksistensi dan aktivitas orang asing itu mesti
memberikan nilai positif bagi pelaksanaan
pembangunan bangsa.
Setidaknya ada tiga (3) tahap
pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas
Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap
pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK
yang ditandangani Presiden pada 9 Juni 2015
(30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan
BVK tahap II mulai diberlakukan dengan

1
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ditandatanganinya Perpres No. 104/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September
2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21
/2016 (169 negara).
Berdasarkan Perpres No. 104 tahun
2015 tentang Perubahan atas Perpres No.
69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan
bahwa bagi orang asing warga negara dari
negara tertentu untuk masuk ke wilayah
negara Republik Indonesia dibebaskan dari
kewajiban memiliki visa kunjungan dengan
memperhatikan asas timbal balik (resiprokal)
dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga
puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa
berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin
tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres
No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang
asing dalam rangka tugas pemerintahan,
pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis,
keluarga, atau singgah untuk meneruskan
perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka (2),
lihat juga pasal 38 UU Keimigrasian).
Dengan adanya kebijakan bebas visa itu,
Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief
Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta
per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1
miliar dollar.1
Namun disisi lain harus dipahami bahwa
globalisasi juga dapat memberikan dimensi
baru yang negatif di berbagai dimensi
kehidupan, antara lain dengan munculnya
kejahatan yang berskala internasional yang
memiliki jaringan yang mendunia seperti
penjualan manusia, penjualan wanita dan
anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer,
keuangan, perbankan, pencucian uang serta
narkotika. Izin masuk yang diberikan kepada
orang asing untuk memasuki wilayah negara
Indonesia terkadang disalahgunakan oleh

http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/09/kebijakan-bebas-visa-apa-manfaat-dan-untungnya-untuk-negara,
diakses 19 Januari 2016, 10.05 wib).
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pemegang izin tersebut sehingga banyak
terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian,
sebagai contoh tertangkapnya 5 pekerja
illegal Cina di Halim Perdana Kusuma Jakarta
Timur pada Selasa 26 April 2016.2
Dengan adanya kebijakan bebas
visa bagi orang asing, maka tentu saja
menimbulkan persoalan tersendiri terkait
implementasi, pengawasan, keamanan,
intensitas keluar masuk orang asing, tingkat
pelanggaran yang terjadi akibat BV dan
juga sumber daya keimigrasian yang ada,
sehingga perlu dilakukan penelitian ini.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
masalah
diatas
dapatlah
dirumuskan
beberapa pertanyaan mendasar dalam
kajian ini diantaranya: (1) Bagaimanakah
upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian
dalam
mengimplementasikan
kebijakan
bebas visa?; (2) Apakah kendala-kendala
yang dihadapi dalam rangka implementasi
kebijakan bebas visa?
Tujuan
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk
mengetahui dan menganalisis upaya jajaran
keimigrasian dalam mengimplementasikan
kebijakan bebas visa; (2) Untuk mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka
implementasi kebijakan bebas visa.
Metodologi Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed
methods). Pendekatan kualitatif dilakukan

2
3
4
5

sebagai strategi untuk mengumpulkan dan
memanfaatkan semua informasi yang terkait
dengan pokok permasalahan, pendekatan
kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk
mengukur tingkat kecenderungan dari
jawaban-jawaban
responden,
dengan
pentabulasian secara sederhana melalui
sistem tally. Tipologi penelitian ini bersifat
deskriptif analisis dan exploratif yang
bertujuan untuk menggambarkan kesiapan
jajaran keimigrasian dalam implementasi
kebijakan BV dan untuk mengungkapkan
fakta- fakta terkait dengan kebijakan BV,
dengan sampel Kanwil Kemenkumham serta
UPT keimigrasian. Data yang dikumpulkan
berdasarkan penelusuran literatur (library
research) dan penelitian lapangan (field
research). Data primer berupa angket (daftar
pertanyaan tertulis (tertutup (berstruktur)/
terbuka (tidak berstruktur)) kepada responden
di Kanwil/UPT Kanim terpilih dan pedoman
wawancara kepada Pejabat di Divisi Imigrasi
Kanwil Kemenkumham.

PEMBAHASAN
Budi Winarno3 dan Sholichin Abdul
Wahab4 sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini
penggunaannya sering dipertukarkan dengan
istilah-istilah lain seperti tujuan (goals),
program,
keputusan,
undang-undang,
ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan
grand design.
Kebijakan adalah prinsip atau cara
bertindak yang dipilih untuk mengarahkan
pengambilan keputusan.5 Menurut Ealau

http://www.kompasiana.com/yonbayu/5-pekerja-china-di-halim-dan-isu-mobilisasi-warga-luar-jelang-pilkada_5720c
ad6c923bd4b09f2c765, (diakses 3 November 2016, 08.10 WIB).
Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Press, 2005.
Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta:
Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2. Dalam hal ini Solichin rupanya tidak membedakan antara kebijaksanaan dan kebijakan,
atau bahkan barangkali baginya kebijakan itulah terjemahan dari wisdom.
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7, lihat juga httpstaff.uny.
ac.idsitesdefaultfilesKarya%20B-Buku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf, (diakses 10 Maret 2016, 14.07
wib).
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dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.
Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan
yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku
yang konsisten dan berulang, baik oleh
yang membuatnya maupun oleh mereka
yang mentaatinya (a standing decision
characterized by behavioral consistency and
repetitiveness on the part of both those who
make it and those who abide it).6
Menurut Edwards (1980), ada empat
variabel dalam implementasi kebijakan publik
yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi
atau Sikap, Struktur Birokrasi.8 Ke empat
faktor di atas harus dilaksanakan secara
simultan karena antara satu dengan yang
lainnya memiliki hubungan yang erat.
7

Bila sumber daya cukup untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan, implementasi masih gagal apabila
struktur birokrasi yang ada menghalangi
koordinasi
yang
diperlukan
dalam
melaksanakan kebijakan.9
Menurut Grindle dalam Samodra10:
“Implementasi kebijakan pada dasarnya
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks
kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan
kedudukan pembuat kebijakan sehingga
posisi kedudukan ini akan mempengaruhi
prosese implementasi kebijakan, kontek
kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan
dan strategi aktor-aktor yang terlibat.
6
7

8

9
10
11
12
13
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Pencapaian
keberhasilan
suatu
kebijakan sangat tergantung pada pelaku
yang mempunyai peranan di luar kebijakan.
Oleh karena itu dalam menentukan
keberhasilan suatu program maka model
kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto11
merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai
keberhasilan suatu program/kebijakan.
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul
A.Sabatier dalam Wahab12: “Mempelajari
masalah implementasi kebijakan berarti
berusaha untuk memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya suatu
kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha
untuk mengadministrasikannya maupun
usaha-usaha untuk memberikan dampak
tertentu pada masyarakat”. Rencana adalah
20% keberhasilan, implementasi adalah
60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita
mengendalikan implementasi. Implementasi
kebijakan adalah hal yang paling berat,
karena disini masalah-masalah yang kadang
tidak dijumpai dalam konsep, muncul di
lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah
konsistensi implementasi.13
Dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:
”Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia

Charles O Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, (Belmont, CA: Wadswort, 1970).
Akhmad Zaeni, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus
Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing, Tesis, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang 2006), Hal. 20, dalam http://score.ac.ukdownloadfiles37911715349.pdf, (diakses 11 Maret 2016, pukul
09.41 wib).-----lihat juga Edwards III, George C, Implementing Publik Policy. 1980 Congresinal, Quartely press,
Ari Eko Widyantoro, Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada
Universitas Diponegoro), Tesis, (Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Tahun 2009), hal. 33, ,…..dalam http://score.ac.ukdownloadfiles37911722953.pdf, (diakses 11 Maret 2016, pukul
09.36 wib..lihat juga http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/
(diakses 4 September 2015).
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/ (diakses 4 september
2015).
Wibawa Samodra, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal.22-24.
Mulyarto Cokrowinoto, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1996), hal. 136.
Abdul Wahab Sholichin, 2001, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi
aksara, 2001), hal. 65.
https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasikebijakan/, (diakses 15 Maret 2016, pukul 10.15 wib).
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serta pengawasannya dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan negara”.

masyarakat. (pasal 1 angka 3 UU Ke
imigrasian).

Fungsi Keimigrasian adalah bagian
dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan pelayanan Keimigrasian, pe
negakan hukum, keamanan negara, dan
fasilitator
pembangunan
kesejahteraan

Hasil Kajian dan Analisis Permasalahan
Berikut ini disajikan Tabel 1 tentang
Persebaran Responden Menurut Kantor
Wilayah yang terpilih.

Tabel 1. Persebaran Responden Menurut Kantor Wilayah
KANWIL
Sumatera Utara
Kepulauan Riau
Bali
Kalimantan Barat
DKI Jakarta
Total

FREKUENSI
8
19
10
7
4
48

PERCENT
16.67%
39.58%
20.83%
14.58%
8.33%
100

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Dalam tabel 2 disajikan dominasi
karakteristik responden menurut umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, dan pangkat/
golongan.

Tabel 2. Presentasi Dominasi Karakteristik Responden

1.

No

Karakteristik

1.

Keterangan

Persentase

Umur

31 – 40

43 %

2.

Jenis Kelamin

Laki-Laki

91 %

3.

Pendidikan

S1

59 %

4.

Pangkat/golongan

III/B

32 %

5.

Jabatan/eselon

IV
33 %
sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Upaya
yang
dilakukan
implementasi bebas visa
a.

Dominasi

dalam

Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari aspek sumber daya
manusia terkait dengan bebas visa, ada
dua aspek yang harus diperhatikan,
pertama, aspek kuantitas atau jumlah
pegawai kantor imigrasi dan kedua,
aspek kualitas atau kemampuan pegawai
Kanim. Aspek kuantitas personil yang
menangani proses bebas visa, diakui

14

oleh beberapa informan pengkajian
belum memadai. Berikut ini disajikan
Tabel 3 tentang SDM keimigrasian di
UPT Kanim.14
Berdasarkan
hasil
pengkajian,
SDM keimigrasian sudah memiliki
kompetensi yang dibutuhkan dalam
mengimplementasikan kebijakan bebas
visa (87,50%). Namun berdasarkan
hasil wawancara dengan kepala divisi
imigrasi kanwil dan beberapa pejabat

Laporan Penelitian Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Bebas Visa, Balitbang Hukum dan HAM,
Kementerian Hukum dan HAM, 2016, hal. 78.
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keimigrasian di kanim, ada kompetensi
yang harus dibenahi seperti kurangnya
pengetahuan intelijen imigrasi karena
selama ini alumni akademi keimigrasian
belum ada penjurusan yang spesifik
terkait minat dan keahlian yang harus
diterapkan di tempat penugasan mereka
nanti.
Di samping itu, berdasarkan
pengakuan responden bahwa kuantitas
SDM keimigrasian yang berada di
kantor imigrasi, khususnya yang terlibat
langsung di TPI belum maksimal dan
masih
membutuhkan
penambahan
jumlah SDM (75,00%). Sebagai contoh
ada kanim (TPI Marina Beach Batam)

yang jam kerjanya melebihi jam kerja
pada umumnya tanpa ada konpensasi
yang diberikan di samping itu dengan
meningkatnya arus kedatangan orang
asing tentu saja tidak berbanding lurus
dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini
tentu saja berimbas pada pelaksanaan
kebijakan bebas visa di lapangan yang
ternyata belum berjalan dengan baik dan
maksimal (62,50%).
b.

Ketersediaan Sarana-Prasarana

Berikut ini disajikan Tabel 4 tentang
Ketersediaan
Sarana
Prasarana
Pendukung Tentang Bebas Visa.

Tabel 4. Sarana Prasarana Pendukung Implementasi Bebas Visa
No.

Pernyataan

Sangat
Kurang

Kurang

Cukup

Baik

Tidak diisi

1.

Ketersediaan sarana terkait
BV

8,51

27,66

44,68

19,15

0,00

2.

Ketersediaan
terkait BV

prasarana

2,08

31,25

47,92

16,67

2,08

3.

Memadai dan modernnya
sarana-prasarana
terkait
kebijakan BV

4,17

43,75

29,17

22,92

0,00

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Hal yang menarik pula disajikan
dalam tulisan ini adalah bahwa
ketersediaan sarana sudah cukup
(44,68%) begitu pula dengan prasarana
yang ada (47,92%) namun sarana
–prasarana yang ada perlu untuk
dilakukan modernisasi, karena dianggap
kurang modern (43,75), hal ini dilakukan
agar tidak ketinggalan perkembangan
zaman dan itu menjadi tuntutan yang

15
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ibid, hal. 79.

harus dipenuhi mengingat banyaknya
arus orang asing yang keluar masuk
wilayah NKRI.15 Langkah-langkah yang
dilakukan oleh Ditjen Imigrasi untuk
mendukung implementasi kebijakan
BV adalah memodernkan saranaprasarana dan penggunaan aplikasi
online terkait PORA (tempat menginap/
hotel) dalam rangka pengumpulan
data dan informasi terkait orang asing.
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c.

Pengawasan dan Pengamanan
Tabel 5. Pengawasan dan Pengamanan
No.

Pernyataan

16
17

Tidak

Tidak diisi

14,58

81,25

4,17

1.

Kemudahan mekanisme pengawasan
pengamanan pasca implementasi BV

2.

Adanya SOP terkait BV

75,00

20,83

4,17

3.

Adanya MOU dengan TNI-Polri terkait BV

12,50

83,33

4,17

4.

Terjadinya peningkatan frekuensi kedatangan
orang asing terkait kebijakan BV

62,50

33,33

4,17

5.

Adanya kendala bagi pegawai terkait implementasi
45,83
52,08
BV
sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

2,08

Berdasarkan tabel di atas ada
yang harus menjadi perhatian serius
kita, mengingat bahwa imigrasi adalah
sebagai gerbang utama pintu masuk
dan keluarnya orang asing ke wilayah
NKRI, data di lapangan menunjukan
bahwa
faktor
pengawasan
dan
pengamanan (security) terkait orang
asing pasca pemberlakuan bebas
visa adalah hal yang harus menjadi
perhatian utama, karena ternyata ada
kesulitan dalam melakukan pengawasan
terhadap orang asing yang masuk ke
NKRI (81,25%) ditambah lagi belum
adanya MoU dengan TNI-Polri terkait
pengawasan dan keamanan terhadap
orang asing (83,33%). Ini berarti ada
persoalan yang harus dibenahi terkait
implementasi bebas visa apalagi dengan
memperhatikan luasnya wilayah NKRI
dan banyaknya jalur-jalur tikus untuk
keluar masuknya orang asing, untuk
dibutuhkan personil yang memadai yang

dan

Ya

bisa melakukan pengawasan dan
pengamanan sehingga dapat memini
malisir terjadinya pelanggaran akibat
bebas visa serta untuk melindungi
kedaulatan dan keamanan NKRI.16
Dengan adanya kebijakan BV, maka
dapat dikatakan adanya peningkatan
secara signifikan kedatangan orang asing
ke Indonesia, sebagai perbandingan
sepanjang tahun 2015, terdapat ke
datangan orang asing ke Indonesia
sebanyak 16.994.658 orang, diantaranya
4.930.716 orang menggunakan BVK.
Pada periode Januari s/d Februari
2016 terdapat kedatangan orang asing
ke Indonesia sebanyak 2.671.216
Orang, diantaranya 1.019.157 orang
menggunakan BVK. Hal ini tergambar
dengan banyaknya orang asing yang
menggunakan BVK dalam kurun waktu
2 Bulan awal Tahun 2016 dibandingkan
pada tahun 2015 seperti di dalam grafik
berikut :17

ibid, hal. 80.
Rancangan Laporan singkat Raker komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada senin 11 april 2016,
www.dpr.go.id/docakd/document, (diakses 27 Juli 2016).
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Grafik 1.
Perlintasan Orang Asing Yang Menggunakan BVK

sumber: diolah dari hasil penelitian tim imigrasi 2016.

Adapun langkah terakhir yang
dilakukan oleh Ditjen Imigrasi adalah
dengan melaksanakan evaluasi terhadap
perlintasan orang asing yang dihitung
mulai bulan Juni 2015 s.d Mei 2016 (11
bulan), lalu dilakukan analisis terhadap
3 hal: a) Jumlah terbesar dan terkecil
volume kedatangan negara subyek
bebas visa; b) Jumlah perbandingan
kedatangan negara azas resiprokal
dan belum resiprokal; dan c) Jumlah
negara yang belum pernah datang sejak
diberlakukan bebas visa kunjungan.
Dari analisis yang dilakukan terlihat
frekuensi kedatangan orang asing ke
wilayah NKRI sebagaimana berikut:
1.

2.

18
19
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ibid.
ibid.

Negara terbesar dan terkecil volume
kedatangannya adalah negara
Malaysia dan Singapura (lebih
100.000 orang, antara 144.203
– 181.445 wisatawan perbulan)
sedangkan negara terkecil volume
kedatangannya antara 1 – 10 orang
perbulan (ada 66 negara).
Jumlah Kedatangan 15 negara
Resiprokal 4.095.264 (58.69 %)

dan 144 negara Non Resiprokal
2.881.945 (41.32%).
3.

Negara
yang
belum
pernah
datang (10 negara: Antigua dan
Barbuda, Burundi, Ceko, Gabon,
Haiti, Kepulauan Marshall, Kiribati,
Lesotho, Puerto Rico, dan Saint
Lucia).18

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi
terdapat 66 negara yang dianggap belum
mendukung secara maksimal (efektif)
dan ada 10 negara dianggap tidak efektif,
sehingga azas manfaat sebagaimana
dimaksud pasal 43 UU No. 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian belum secara
signifikan memberikan keuntungan bagi
pemerintah Indonesia.19
Disisi
lain
dengan
adanya
peningkatan kedatangan orang asing ke
Indonesia akibat kebijakan bebas visa,
maka terjadi potensi peningkatan yang
cukup signifikan terhadap pelanggaran
keimigrasian yang dilakukan oleh
negara-negara penerima bebas visa. Hal
ini terlihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 6. Jumlah pelanggaran Keimigrasian Periode Januari-Juli 2016
No

Nama Negara Asal

Jumlah Pelanggaran

1

Tiongkok

1180

2

Afganistan

411

3

Bangladesh

172

4

Filipina

151

5

Irak

127

sumber:http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/kebijakan-bebas-visa-butuh-evaluasi,
270716, 10.07.

Dari tabel tersebut di atas WN
Tiongkok menduduki peringkat pertama
dengan jumlah yang signifikan, yakni
1.180 pelanggaran pada Januari-Juli
2016. Adapun WN Afganistan melakukan
411 pelanggaran, Banglades (172),
Filipina (151), dan Irak (127). Sanksi
yang paling banyak dijatuhkan adalah
deportasi. Selama tujuh bulan terakhir,
2.856 kasus pelanggaran oleh WNA
dijatuhi sanksi deportasi.

visa/izin tinggal, tiket kembali;
3)

b)

Hal ini menunjukan bahwa dengan
adanya kebijakan bebas visa ada
peningkatan yang cukup signifikan
terhadap pelanggaran keimigrasian yang
dilakukan oleh negara-negara penerima
bebas visa.
Oleh karena itu untuk mengantisipasi
terjadinya pelanggaran keimigrasian
yang dilakukan oleh orang asing di
wilayah Indonesia, Ditjen Imigrasi
melakukan pengawasan keimigrasian
dengan cara:20
a) Pengawasan secara Administratif,
yaitu :
1)

2)

20
21

dilakukan
pada
saat
permohonan visa meliputi:
pemeriksaan kebenaran pen
jamin, berkas permohonan,
rekomendasi/izin dari instansi
terkait;
saat masuk dan keluar Wilayah
Indonesia meliputi: paspor
yang sah dan masih berlaku,

pemberian dan perpanjangan
perijinan keimigrasian di Kantor
Imigrasi seluruh Indonesia
(121 Kantor Imigrasi) meliputi:
pemeriksaan penjamin, peme
riksaan domisili, pemeriksaan
kegiatan orang asing, reko
mendasi/izin
dari
instansi
terkait;

Pengawasan
Lapangan,
yaitu
dilakukan
dengan
melakukan
pengecekan terhadap keberadaan
dan kegiatan orang asing selama
berada di Indonesia ( Hotel, tempat
hiburan, perusahaan-perusahaan
yang memperkerjakan tenaga kerja
asing, dan tempat lain yang diduga
terdapat kegiatan orang asing).

Jajaran
Kemigrasianpun
telah
me
laku
kan
upaya
dalam
rangka
pengawasan terhadap penyalahgunaan
izin oleh orang asing (pekerja illegal) di
Indonesia diberbagai sektor, khususnya
sektor informal, antara lain: 21
1.

Peningkatan pemanfaatan Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian
yaitu: a) Border Control Management
(BCM); b) Aplikasi Pelaporan Orang
Asing (APOA);

2.

Operasi
POA
(rutin/insidentil)
dilakukan oleh Kanim di seluruh
Indonesia;

ibid.
ibid.

219

JIKH, Vol 10 No 3. November 2016
3.

Membentuk
Sekretariat
TIM
PORA di Ditjen Imigrasi, Kanwil
Kemenkumham, dan Kanim Seluruh
Wilayah Indonesia baik di tingkat
Pusat, propinsi, kabupaten dan
kota.

masuk dan keluar dari
29 TPI Udara, 88 TPI
Laut dan 7 PLB melalui
Permenkumham No. 17
Tahun 2016;
c.

Perluasan
tujuan
kedatangan dari 1 tujuan
wisata menjadi 8 tujuan
(wisata, sosial, keluarga,
tugas pemerintah, seminar,
pameran
internasional,
adakan rapat, meneruskan
ke negara lain) melalui
edaran Direktur Jenderal
Imigrasi No. IMI-3673.
GR.01.10 Tahun 2015;

d.

Pembentukan Tim PORA
tingkat pusat, melalui
Permenkumham
No.
M.HH-01.GR.03.02 Tahun
2015.

Jika memperhatikan variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan,
maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga
telah melakukan langkah-langkah untuk
mendukung implementasi BV, yaitu:22
A.

Penerbitan
dan
penyesuaian
peraturan terkait tindak lanjut
perpres antara lain:
1)

Peraturan Presiden Nomor 69
Tahun 2015 tentang Bebas
Visa Kunjungan ( 45 negara),
berupa :
a.

b.

2)

22
23
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Pelaksanaan penerapan
peningkatan
pelayanan
TPI terhadap bebas visa
melalui
surat
edaran
Direktur Jenderal Imigrasi
an No. IMI.GR.01.023711;

3)

Perluasan TPI dari 5 TPI
menjadi 5 TPI Udara
dan 9 TPI Laut melalui
Permenkumham Nomor
31 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 104
Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden No.
69 Tahun 2015 tentang Bebas
Visa Kunjungan (90 negara).
a.

Perluasan TPI dari masuk
5 TPI udara dan 9 TPI laut
serta keluar dari 29 TPI
udara, 88 TPI laut dan 7
PLB (lampiran perpres);

b.

Perluasan masuk TPI
tertentu dan keluar dari
TPI
tertentu
menjadi

B.

Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2016 tentang Bebas
Visa Kunjungan (169 negara):
a.

Penerapan
perluasan
tujuan kedatangan melalui
Permenkumham No. 17
Tahun 2016;

b.

Melakukan evaluasi awal
dengan data Perlintasan
dimulai bulan Juni 2015
s.d Mei 2016.23

Melakukan
sosialisasi
ke
Kementerian/Lembaga/biro
jasa/
travel mengenai kebijakan bebas
visa. Terkait substansi sosialisasi
yang dilakukan, Ditjen imigrasi
telah menyampaikan kebijakan
keimigrasian,
memberikan
penjelasan
penyelesaian
per
masalah
an
keimigrasian
dan
meluruskan terhadap penafsiran
penerapan yang berbeda dari
negara-negara
subyek
bebas

Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Presentasi draft laporan akhir Tim kajian Upaya Jajaran Keimigrasian
dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa, Senin, 15 Agustus 2016 di Balitbang Hukum dan HAM RI
ibid.
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visa. Sosialisasi yang dilakukan
terhadap:
(1)
Kementerian
Pariwisata: Jajaran Pemerintah
Daerah;
Munas
ASITA
seIndonesia; Pelaku Bisnis Pariwista
se-Jawa dan Bali; dan Stakeholder
terkait dengan kepariwisataan di
tingkat daerah; (2) Kementerian
Luar Negeri: Perwakilan RI di
Kanada, London, Beijing, Kuala
Lumpur, Singapura, Hongkong;
serta Masyarakat Indonesia di luar
negeri, Khusus dengan negaranegara Schengan, 24 negara –
negara Eropa yang termasuk dalam
skema Schengen, dan Khusus
dengan perwakilan negara Jepang,
China, Filiphina, Jerman, Ukraina.
Dengan bentuk sosialisasi seperti:
desiminasi
Perwakilan
Asing,
seluruh Perwakilan Asing dan
entitas tertentu yang memiliki tugas
misi diplomatik di Jakarta; dengar
pendapat dengan Komisi III DPR;
dan wawancara khusus dengan
stasiun teve swasta (Dirjenim,
Dirlantaskim).24
Sebagai bentuk tindaklanjut dari
implementasi bebas visa, maka telah
dilakukan Memorandum of Under
standing (MoU) antara Menkumham
dan Menpar tentang pemanfaatan
Data Keimigrasian untuk percepatan
pembangunan pariwisata di Gedung
Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta,
pada Selasa 19 Juli 2016. Dan juga
dilakukan penandatanganan perjanjian
kerja sama tentang dukungan data
keimigrasian antara Direktur Jenderal
Imigrasi Ronny F. Sompie dan Deputi
Bidang Pengembangan Kelembagaan

24
25
26
27

Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
H.M. Ahman Sya.
Dalam MoU tersebut, Kementerian
Pariwisata akan mendapatkan hak akses
ke dalam Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian yang meliputi data statistik
perlintasan WNA dan juga WNI, serta
mendapat informasi terkait data spesifik
tentang angka kunjungan tersebut.25
Yasonna (Menkumham) mengatakan
bahwa nota ini penting untuk akselerasi
pembangunan pariwisata Indonesia dan
sebagai wujud sinergitas antara dua
kementerian.26
Ada tiga poin utama terkait
Mou tersebut, yaitu: point pertama
menyangkut
Pemanfaatan
Data
Keimigrasian dalam rangka Akselerasi
Pembangunan Kepariwisataan; point
kedua, berkaitan dengan peningkatan
Index Bisnis Environment Indonesia
yakni nomor 70 dari 141 negara; dan
point ketiga, terkait BVK, harus out world
looking. Melihat apa yang dilakukan oleh
kesuksesan pihak lain. Singapore dan
Malaysia itu sudah lebih dari 150 negara.
Indonesia jauh terlambat dalam hal
Visa Fasilitation, atau dalam pantauan
Competitiveness Index versi World
Economic Forum, dimana rendahnya
international openness.27
2.

Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam implementasi kebijakan BV
terdapat beberapa kendala yang dihadapi,
yang memerlukan solusi yang tepat agar
tidak mengganggu implementasi bebas
visa, antara lain: a) Pengawasan: belum
dapat mendeteksi secara pasti kemanfaatan
bebas visa dalam peningkatan pariwisata; b)

ibid.
http://travel.detik.com/read/2016/07/19/195459/3256853/1382/kemenpar--kemenkum-ham-jalin-kerjasama-untukpercepatan-pertumbuhan-pariwisata, 270716, 10.58
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1101-menkumham-dan-menpar-teken-mou-pemanfaatandata-keimigrasian-guna-percepatan-pembangunan-kepariwisataan, 270716, 11.03
http://www.pontianakpost.com/gandeng-kemenkumham-menpar-arief-yahya-koneksi-data-wisman, 270716, 11.06
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Keamanan : luasnya wilayah kerja dan potensi
peningkatan pelanggaran orang asing yang
masuk kategori negara rawan; c) Sumber
daya: SDM yang tidak berbanding lurus
antara pengawasan dan tingginya perlintasan
orang asing yang masuk karena bebas visa,
kurangnya pengetahuan intelijen petugas
imigrasi; d) Sarana-prasarana: Kurangnya
sarana-prasarana yang modern; e) Regulasi
peraturan: peraturan yang tumpang tindih;
dan f) Komunikasi: kurangnya intensitas
sosialisasi BV kepada orang asing.
Oleh karena itu untuk mengatasi
kendala-kendala implementasi kebijakan BV
maka perlu didukung oleh kebijakan sistem
manajemen yang efektif dan berkualitas yang
bermuara pada apa yang kita sebut sebagai
Total Quality Management. Artinya bahwa
Kemenkumham, termasuk pula Kanwil
Kemenkumham dan UPT Imigrasi, haruslah
melengkapi diri dengan kebijakan-kebijakan
operasional yang menjamin terselenggaranya
kegiatan pelayanan BV dengan memfokuskan
diri pada fungsi kegiatan dan selalu berobsesi
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Adapun terkait kebijakan SDM adalah
dalam konteks peningkatan efektivitas
dan kualitas kerja, khususnya dalam
kegiatan pelayanan yang harus diambil oleh
Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham dan
UPT Imigrasi, terutama dalam penempatan
dan pemberdayaan petugas menuju pada
spesialisasi tugas. Spesialisasi tugas akan
membuat pekerjaan menjadi lebih efisien,
karena petugas akan melaksanakan fungsi
tunggal sehingga konsentrasi dan tanggung
jawab mereka akan lebih baik dibandingkan
apabila semua petugas bersama-sama
melakukan beberapa tugas yang terpisah.
Manajemen SDM adalah sebuah faktor
yang amat penting untuk menunjang tugas
dan fungsi keimigrasian. Merekrut orangorang yang mampu saja mungkin tidak akan
cukup. Mereka haruslah orang-orang yang
berdedikasi, dengan sebuah pemahaman
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yang jelas akan tujuan dan signifikansi dari
tugas mereka. Tanpa personel yang terlatih
secara profesional, harmonisasi dari standar
dan kerjasama antar negara, maka kejahatan
terorganisir akan terus memanfaatkan
kekeroposan keamanan pintu keluar-masuk
negara dan petugas keamanan pintu keluarmasuk negara yang termotivasi dengan buruk
dan tidak dilengkapi dengan peralatan yang
memadai.
Sedangkan kebijakan di bidang sarana
dan prasarana dilakukan guna peningkatan
efektivitas dan kualitas kegiatan pelayanan
yang dapat diambil oleh Kemenkumham,
khususnya Kanwil Kemenkumham dan UPT
Imigrasi, yakni kebijakan yang mengarah
pada permintaan anggaran melalui APBN
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
maupun dari jalur atau sumber-sumber
lainnya.

PENUTUP
1.

Kesimpulan

Dari
hasil
pengkajian
yang
dilakukan, maka dapat diambil beberapa
butir
kesimpulan
yaitu:
(a)
Bahwa
jajaran keimigrasian telah siap dalam
mengimplementasikan kebijakan bebas visa
terlihat dengan upaya yang dilakukan berupa:
sosialisasi dan peningkatan pengawasan
di semua wilayah kerja; melakukan kerja
sama dengan instansi terkait dalam hal
pengawasan orang asing sampai tingkat RT/
RW dan membentuk sekretariat tim PORA;
melakukan peningkatan kompetenasi SDM,
sarpras, dan intelijen; memperkuat sistem
perlintasan orang asing mulai dari bandar
udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut,
namun memang masih terdapat kekurangan
atau belum maksimalnya kinerja UPT
keimigrasian dalam mengimplementasikan
kebijakan bebas visa tersebut; (b) Adapun
beberapa kendala yang menyebabkan belum
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maksimalnya implementasi bebas visa antara
lain : (1) Dari sisi pengawasan belum dapat
mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas
visa dalam peningkatan pariwisata; (2) Dari
sisi keamanan (security) mengingat luasnya
wilayah kerja maka kemungkinan akan
meningkatkan potensi pelanggaran orang
asing yang masuk terutama yang termasuk
kategori negara rawan dan penyalahgunaan
BV untuk kepentingan kejahatan seperti cyber
crime, illegal fishing, dll; (3) Dari sisi sumber
daya: SDM yang kurang sebanding antara
pengawasan dan tingginya perlintasan orang
asing yang masuk karena BV dan kurangnya
pengetahuan intelijen petugas imigrasi;
(4) Dari sisi Sarana-prasarana: Kurangnya
sarana-prasarana yang modern; dan (5)
Dari sisi komunikasi : kurangnya koordinasi
dengan instansi terkait dan kurangnya
intensitas sosialisasi BV kepada orang asing.
2.

Saran/Rekomendasi
a.

Kementerian Hukum dan HAM,
c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi:
Diperlukan strategi yang tepat
(strategi sosialisasi dan strategi
nomenklatur) dalam mendukung
implementasi kebijakan BV, serta
peningkatan
koordinasi
antar
instansi terkait; Penambahan dan
peningkatan kualitas SDM imigrasi
khususnya di TPI seperti penjurusan
bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi
(AIM) sesuai keahliannya (IT,
intelijen, pelayanan, pengawasan,
dan penindakan); Dalam mengatasi
kekurangan SDM, maka perlu
dilakukan
perekrutan
pegawai
dengan sistem perjanjian kerja
sebagaimana diatur dalam UU ASN.

b.

Diperlukan
pengkajian
lebih
lanjut untuk mengetahui dampak
implementasi bebas visa dari sisi
keimigrasian.
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Abstrak
Keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian
Hukum dan HAM. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang
telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) antara pendekatan kuantitatif dan
kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi
dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan dengan
pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan
kreatifitas perubahan. Secara umum pelaksanaan 8 area reformasi birokrasi sudah berjalan dengan
baik. Meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya yang berkaitan dengan komitmen,
tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dan target kinerja,
tingkat kepuasan pegawai, dan beban kerja pegawai.
Kata kunci: Implementasi, Reformasi Birokrasi, Good Governance

Abstract
Sustainability of previous stages bureaucracy reform has an important role in bringing good
governance into reality to make vision and mission of the Ministry of Law and Human Rights come
true. In order to bureaucracy reform implementation runs well, so it is necessary to do monitoring and
evaluating. The purpose of this research is to examine the implementation of bureaucracy reform
of the Ministry of Law and Human Rights. It uses mixed-method that is quantitative and qualitative
approach with primary and secondary data. The sampling technique is purposive sampling and
the result of this research shows that bureaucracy reform is achieved through an integrated task
and duties performance by means of eight (8) change areas by using technology information and
make an innovation to promote service to society by creating a creative and innovative apparatus.
In general, its implementation goes well, although still find obstacles in performance targets related
to commitment, stage of understanding and knowledge, officers satisfaction and work`s burden of
officers.
Keywords: implementation, bureaucracy reform, good governance
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebijakan reformasi birokrasi dilaksana
kan dalam rangka meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik dan merupakan
bagian terpenting dalam meningkatkan
pelaksanaan
pembangunan
nasional.
Melalui
reformasi
birokrasi
dilakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah terutama menyangkut aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
(business process), dan sumber daya
manusia aparatur. Penataan birokrasi menjadi
agenda utama karena kualitas birokrat inilah
yang menentukan berbagai kegiatan yang
diselenggarakan oleh sektor publik.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
mengamanatkan bahwa pendayagunaan
aparatur Negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi. Untuk memberikan arah yang lebih
jelas, spesifik, dan terukur dikembangkan
program Reformasi Birokrasi (RB) melalui
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun
2010 tentang Grand Design RB 2010-2025
yang akan menjadi acuan bagi K/L dan Pemda
dalam melaksanakan reformasi birokrasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik melalui delapan (8) area perubahan
yang harus dilakukan. Perpres ini antara
lain menegaskan perlunya mempercepat
tercapainya tata kelola pemerintahan yang
baik melalui pelaksanaan RB di seluruh K/L
dan Pemda.
Grand Design dan Road Map RB
juga menyebutkan bahwa visi RB adalah
terwujudnya pemerintahan kelas dunia
(World Class Governance). Dengan visi
ini berbagai program RB diarahkan untuk
menciptakan pemerintahan yang profesional
dan berintegritas tinggi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima kepada
masyarakat dan manajemen pemerintahan
yang demokratis.
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Tujuan reformasi birokrasi adalah
menciptakan birokrasi pemerintah yang yang
profesional, dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara.
Kementerian Hukum dan HAM sebagai
institusi negara yang melaksanakan urusan
pemerintah di bidang hukum dan hak asasi
manusia mulai melaksanakan reformasi
birokrasi mulai dari tahun 2010. Reformasi
birokrasi instansi pemerintah khususnya
Kementerian Hukum dan HAM diarahkan
untuk memperbaiki kapasitas lembaga
birokrasi. Dimana dalam konteksnya harus
mampu menghasilkan sebuah lembaga
birokrasi yang dapat mengakomodasi
tuntutan masyarakat. Melalui reformasi
birokrasi diharapkan agar terwujud struktur
organisasi dengan pembagian tugas yang
jelas serta dapat meningkatkan kemampuan
organisasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efisien dan efektif.
Dalam siklus manajemen program, upaya
perbaikan program akan dapat dilakukan jika
telah dilakukan kegiatan evaluasi program.
Melalui kegiatan evaluasi, keberhasilan dan
kendala dalam pelaksanaan program dapat
diukur karena pada hakikatnya evaluasi
terhadap implementasi program dilakukan
untuk melihat sejauh mana program tersebut
telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan
program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tanpa adanya evaluasi, program-program
yang berjalan tidak akan dapat dilihat
efektivitasnya. Melalui kegiatan evaluasi maka
akan dapat dihasilkan data dan informasi
serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan
untuk memutuskan upaya perbaikan dan
penyempurnaan program yang sedang
dijalankan sehingga program akan dapat
berjalan seperti yang diharapkan.
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Reformasi Birokrasi harus berjalan terus
menerus dengan menggunakan pendekatan
holistik, konsisten dan berkelanjutan.
Kemajuan dan keberhasilan reformasi
birokrasi menjadi sesuatu yang penting untuk
diketahui sebagai dasar bagi penentuan
langkah tindak lanjut dan jaminan proses
reformasi berkelanjutan.

lebih mendalam mengenai fenomena
yang diteliti yang pada akhirnya akan
memperkuat analisis penelitian.
3.

Bentuk penelitian ini adalah evaluatif yang
bertujuan untuk melihat pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kementerian
Hukum dan HAM. Ditinjau dari sudut
penerapannya, penelitian ini adalah
penelitian terapan (applied research)
yang bertujuan untuk memecahkan
permasalahan secara praktis, aplikatif
dan dapat digunakan sebagai data bagi
Pimpinan Kementerian untuk mengambil
kebijakan terkait secara lebih cepat.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
masalah sekaligus dugaan permasalahan
yang terjadi di lapangan, sebagaimana
tersebut diatas, maka pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
di
Kementerian Hukum dan HAM .
Tujuan
Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
menggambarkan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Metodologi Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis sejauh mana pelaksanaan
8 (delapan) area perubahan reformasi
birokrasi di Kementerian Hukum dan
HAM. M. Nawawi Hadari menyatakan
bahwa
penelitian
deskriptif
tidak
terbatas sampai pada pengumpulan dan
penyusunan data, tetapi juga meliputi
analisis dan interpretasi atas data.1

2.

Pendekatan
Sementara dari sisi pendekatan,
penelitian ini menggunakan metode
penelitian gabungan (mixed methods)
antara
penelitian
kuantitatif
dan
pendekatan
kualitatif.
Penggunaan
metode gabungan ini dilakukan untuk
dapat memperoleh gambaran yang

1
2
3.

Bentuk Penelitian

4.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua)
jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder. Umar menyatakan data
primer adalah data yang didapat dari
sumber pertama baik dari individu atau
perorangan seperti hasil wawancara
atau hasil pengisian kuesioner yang
biasa dilakukan di dalam penelitian.2
Diperoleh melalui wawancara mendalam
(indepth interview) secara terstruktur
dan kuisioner. Data sekunder adalah
data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan disajikan, baik oleh pihak
pengumpul data primer atau orang lain,
misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau
diagram-diagram3. Diperoleh melalui
studi kepustakaan (library study) dengan
cara membaca berbagai literatur seperti
buku, jurnal, internet dan sumber bacaan
lainnya yang berhubungan dengan topik
penelitian.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling,
yaitu
memilih
anggota
populasi
berdasarkan karakteristik yang relevan
dengan tujuan penelitian, yaitu pejabat
struktural, pejabat fungsional tertentu,

Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005), hlm.63
Husein Umar. Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997), hlm.64
Supramono dan Sugiarto. Statistika. (Yogyakarta: Andi Offset. 1993), hlm. 99
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dan pejabat fungsional umum yang
dinilai mempunyai pengetahuan yang
cukup mengenai pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Unit Utama dan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM .
5.

data
berakhir,
peneliti
berusaha
menarik
kesimpulan
berdasarkan
verifikasi data lapangan tersebut.
Untuk data kuantitatif, data yang
diperoleh akan dihitung persentase
berdasarkan respon terhadap beberapa
statement dengan menunjukkan apakah
responden sangat setuju, setuju, kurang
setuju, dan tidak setuju terhadap tiap-tiap
statement. Hasil penghitungan dilakukan
menggunakan penilaian Indeks Ke
puasan
Masyarakat
(IKM),
Mutu
Pelayanan, dan Nilai Kinerja berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.
PAN/2/2004. Untuk menetapkan mutu
layanan menggunakan tabel berikut:

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model
interaktif sebagaimana dikemukakan
oleh Miles dan Huberman dalam
kurniawan4 meliputi kegiatan reduksi
data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data dan sajian
data disusun pada waktu peneliti
mendapatkan data yang diperlukan
dalam penelitian. Setelah pengumpulan

Tabel 1 Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Nilai
Persepsi

Nilai Interval

Nilai Interval
Konversi

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit
Pelayanan

1

1,00 – 1,75

25 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100

A

Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004

PEMBAHASAN

suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara
Negara dan penegakan supremasi hukum.5

Reformasi birokrasi dapat diartikan
sebagai perubahan secara mendasar, baik
mind set, maupun culture set penyelenggara
negara dari mentalitas, yang bersifat
mengawasi, mengontrol dan menguasai
masyarakat (colonial paradigm), menjadi
penyelenggara Negara (birokrasi) yang pro
kepada good publik service serta tata kelola
pemerintahan yang dapat meminimalisir
terjadinya tindakan KKN baik pada

Reformasi birokrasi bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara. Sasaran reformasi
birokrasi 2015-20196 adalah terwujudnya
birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi

4
5
6
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Kurniawan, H. L., Paranoan, D. B., & Fitriyah, N. Pembinaan Sumber Daya Aparatur dalam Upaya Meningkatkan
Kinerja Pegawai pada bagian Ekonomi secretariat daerah Kabupaten Kutai Barat. 2014..lihat jugaMiles, Matthew B.
dan A. Michel Huberman.. Analisis Data Kualitatif. Cetakan I. (Jakarta: UI-Press. 2004).
Nur amin saleh, Reformasi Birokrasi Upaya mewujudkan implementasi good governance. dalam www.nuraminsaleh.
com/2012/10/reformasi-birokrasi-Upaya-mewujudkan/html?m=1 diakses tanggal 25 juli 2016 pukul 20.00 wib
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
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yang efektif dan efisien serta birokrasi yang
memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
reformasi birokrasi ditetapkan area-area
perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan

pada area tertentu dalam lingkup birokrasi
diharapkan menciptakan kondisi yang
kondusif untuk mendukung pencapaian tiga
sasaran reformasi birokrasi, seperti dijelaskan
dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Area Perubahan dan Hasil yang diharapkan
Area

Hasil yang diharapkan

Mental
aparatur
dan
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Manajemen perubahan
Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Kelembagaan

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance

Sistem Manajemen SDM SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional,
Aparatur
berkinerja tinggi dan sejahtera
Peraturan
undangan

Perundang-

Pelayanan publik

Regulasi yang lebih tertib, tindak tumpang tindih dan kondusif
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Sumber: Grand design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Inti perubahan dari reformasi birokrasi
adalah perubahan pada mental aparatur.
Tetapi perubahan tersebut tidak dapat
dilakukan hanya melalui langkah-langkah
yang ditujukan langsung kepada aparatur,
tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh
sistem yang melingkupi aparatur.

dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan
perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai
dengan prioritas pembangunan nasional
yang tertuang dalam Nawa Cita.7 Pokok
pikiran dalam melakukan reformasi birokrasi
adalah tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut maka ada 8 area penting manajemen
pemerintahan
yang
perlu
dilakukan
perubahan secara sungguh-sungguh dan
berkelanjutan. Terselenggaranya reformasi
birokrasi
mengandung
maksud
agar
birokrasi pemerintah dapat berlangsung
dengan baik sesuai kebaikan prinsip-prinsip
manajemen modern yang semakin baik
dalam pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat yang memang merupakan
tugas utama birokrasi. Di sisi lain upaya

di

Saat ini reformasi birokrasi bukan lagi
sekedar tuntutan dari segenap elemen
masyarakat yang mengharapkan agar
birokrasi dan terutama aparatur dapat
berkualitas lebih baik lagi, namun reformasi
birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan
bagi para aparatur pemerintahan. Namun
demikian, perubahan itu harus tetap terukur,
harus selalu dapat direncanakan arah
perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus

7

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kata pengantar
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perbaikan internal terus diupayakan dengan
pengembangan kapasitas dan kompetensi
penyelenggaranya baik secara kualitas
maupun kuantitasnya. Sehingga diharapkan
dalam lima tahun ke depan menghasilkan
birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi
yang efektif dan efisien serta memiliki
pelayanan publik berkualitas dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang berbasis
kinerja.
Perubahan-perubahan
pada
area
tersebut terintegrasi melalui pelaksanaan
tugas dan fungsi di Kementerian Hukum
dan HAM yang dapat menciptakan kondisi
kondusif untuk mendukung pencapaian
tiga sasaran reformasi birokrasi. Agar
pelaksanaan reformasi birokrasi dapat
berjalan sesuai dengan arah yang telah
ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh
mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.
Disamping itu monitoring dan evaluasi juga
dimaksudkan untuk memberikan masukan
dalam menyusun rencana aksi perbaikan
berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi
birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Penilaian terhadap setiap program
dalam komponen pengungkit (proses) dan
sasaran reformasi birokrasi diukur melalui
indikator-indikator yang dipandang mewakili
program
tersebut.
Sehingga
dengan
menilai indikator tersebut diharapkan dapat
memberikan gambaran pencapaian upaya
yang berdampak pada pencapaian sasaran.
Penilaian delapan area perubahan pada 5
(lima) Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera
Barat, Papua dan DKI Jakarta) dengan 314
responden menunjukan:
a.

Manajemen Perubahan dan Mental
Aparatur

Hasil kajian menunjukan Bahwa 87.29
% dari responden menilai Positif (setuju dan
sangat setuju) bahwa penataan manajemen
perubahan dan mental aparatur telah
dilakukan dengan baik dan nilai rata-rata
unsur Penataan Manajemen Perubahan
dan Mental Aparatur adalah 3,02 (BAIK),
sebagaimana terlihat dalam tabel 3 dibawah
ini:

Tabel 3 Pelaksanaan Manajemen Perubahan dan Mental Aparatur
Indikator

Nilai

Reformasi Birokrasi telah di isi oleh orang
– orang yang mempunyai kompetensi
3.26
yang sesuai dalam melaksanakan program
Reformasi Birokrasi
Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi
nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam 2.93
semangat “KAMI PASTI”.
Nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM
dalam semangat “KAMI PASTI” dapat merubah
3.08
budaya kerja dan pola pikir dalam mendukung
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Para pimpinan terlibat dan perhatian dalam
mendorong pelaksanaan program reformasi 3.11
birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
Agen perubahan sebagai role model telah aktif
dan efektif dalam mendorong perubahan pola 2.85
pikir pegawai.
Terdapat
media
komunikasi
untuk
mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi 2.99
yang sedang berjalan dan akan dilakukan
Terjadi perubahan perilaku pegawai terhadap
2.91
kinerja, etika dan disiplin

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016
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Merubah pola pikir dan budaya kerja
pegawai bukan merupakan pekerjaan yang
mudah, dibutuhkan kerja sama semua pihak
dalam mewujudkan perubahan tersebut.
Meskipun agen perubahan dibentuk pada
semua unit kerja, namun apabila tidak
ada komitmen dan kemauan dari seluruh
organisasi maka perubahan tersebut tidak
akan terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan
komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap
anggota organisasi untuk tetap konsisten
melaksanakan perubahan yang baik.
Selain
unsur
pimpinan,
untuk
mempercepat perubahan kepada seluruh
individu anggota organisasi, sangat diperlukan
beberapa individu untuk menjadi unsur
penggerak utama perubahan yang sekaligus
dapat menjadi contoh dalam berperilaku
bagi seluruh individu anggota organisasi
yang ada di lingkungan organisasinya.8
Dengan demikian perlu membangun dan
memilih individu sebagai agen yang dapat
menggerakkan perubahan pada lingkungan
kerjanya dan dapat menjadi teladan bagi
anggota organisasi lainnya dalam berperilaku
sesuai dengan tata nilai Kemenkumham
“KAMI PASTI”.

Diperlukan peran aktif dari agen
perubahan dalam melakukan sosialisasi,
panduan pembangunan agen perubahan
kepada seluruh anggota organisasi serta
modul coaching and mentoring agen
perubahan sehingga diharapkan nantinya
seluruh pegawai bisa memiliki jiwa yang
“PASTI”.
Perubahan mental aparatur kemen
kumham bisa dilakukan melalui penerapan
nilai-nilai kami pasti, membiasakan gotong
royong dan sinergi, meningkatkan disiplin,
etos kerja dan integritas, berpikir dan bertindak
positif, hidup sederhana dan bersahaja, serta
selalu siap dengan perubahan.
b.

Penataan
undangan

Peraturan

Perundang-

Hasil Kajian menunjukan bahwa 90.25
% dari responden menyatakan menyatakan
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa
penataan peraturan perundang-undangan
telah dilakukan dengan baik dan nilai ratarata unsur variable Penataan Peraturan
Perundang-undangan adalah 3,05 (BAIK),
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah
ini :

Tabel 4 Pelaksanaan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator

Nilai

Dilakukan penataan/ harmonisasi peraturan 3.11
yang
dikeluarkan/
diterbitkan
oleh
Kementerian Hukum dan HAM RI
Penyusunan peraturan telah melibatkan/ 2.89
konsultasi bersama pemangku kepentingan
Peraturan yang dibuat Kementerian Hukum
dan HAM sesuai dengan visi dan misi 3.13
organisasi.
Informasi pembentukan dan database
peraturan perundang-undangan mudah 3.08
diakses masyarakat

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

8
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Penataan
Peraturan
Perundangundangan bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh instansi
pemerintah. Dengan melalui penataan
peraturan perundang-undangan diharapkan
tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan
yang
dikeluarkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat
diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali
serta meningkatkan efektivitas pengelolaan
peraturan perundang-undangan instansi
pemerintah.9
Pencapaian
program
penataan
peraturan perundang-undangan dilihat dari
adanya harmonisasi dan adanya sistem
pengendalian dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan. Proses harmonisasi
dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan
pemetaan serta revisi peraturan perundangan
yang tumpang tindih dan disharmonis.
Proses identifikasi dan pemetaan peraturan
perundang-undangan di Kementerian Hukum
dan HAM masih terus dilakukan. Selain itu

untuk mendorong iklim kondusif bagi publik,
dengan melakukan percepatan penyusunan
rancangan undang-undang yang mendukung
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan dilakukan
dengan menyempurnakan buku panduan
penyusuanan peraturan serta dengan
membangun sistem informasi dan database
peraturan
perundang-undangan
(djpp.
kemenkumham.go.id/database-peraturan/
undang-undang.html atau www.peraturan.
go.id)
c.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil kajian menunjukan bahwa 84.75
% dari responden menyatakan menyatakan
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa
penataan dan penguatan organisasi telah
dilakukan dengan baik dan nilai rata-rata
unsur variable Penataan dan Penguatan
Organisasi adalah 2,93 (BAIK), sebagaimana
terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5 Pelaksanaan Penataan
dan Penguatan Organisasi
Indikator

Nilai

Perubahan
struktur
organisasi
di
Kementerian Hukum dan HAM Sudah sesuai 2.88
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Struktur organisasi Kementerian Hukum dan
HAM saat ini mempertimbangkan beban 2.88
kerja antar satuan/unit kerja.
Kondisi organisasi Kementerian Hukum dan
HAM dapat meningkatkan inovasi kerja dan 2.96
terobosan-terobosan
Struktur
organisasi
di
Kementerian
Hukum dan HAM menunjukan hierarki 2.99
pertanggungjawaban yang jelas

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

9
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Untuk menciptakan organisasi yang
efektif dan efisien, Kementerian Hukum
dan HAM telah menetapkan kerangka
kelembagaannya. Tujuan dari kerangka
kelembagaan
ini
untuk
memperbaiki
terjadinya tumpang tindih tugas pokok
dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM
sehingga perlu dilakukan restrukturisasi
kelembagaan yang fokus kepada penguatan
unit kerja melalui restrukturisasi organisasi,
tata laksana internal termasuk dukungan
penguatan untuk penyelenggaraan bidang
pengembangan kepegawaian.
Meskipun 4 indikator penataan dan
penguatan organisasi mendapat nilai
positif dari responden dan dianggap sudah
berhasil, namun, Kementerian Hukum dan
HAM RI juga masih perlu melakukan upaya

penguatan unit kerja yang menangani
organisasi, tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat agar mampu
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
reformasi birokrasi serta membentuk UPT/
unit baru berkaitan dengan adanya kebijakan
pemekaran wilayah maupun pembentukan
unit pelaksana teknis yang menjadi amanat
peraturan perundang-undangan.
d.

Penataan Tata laksana

Hasil kajian menunjukan bahwa 83.17
% dari responden menyatakan menyatakan
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa
penataan tata laksana telah dilakukan
dengan baik dan nilai rata-rata unsur variable
Penataan Tata laksana adalah 2,99 (BAIK),
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah
ini :

Tabel 6 pelaksanaan Penataan Tata laksana
Indikator

Nilai

SOP yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM/ Unit kerja memudahkan penyelenggaraan
3.23
tugas dan fungsi
Pola kooordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar satuan/unit kerja sudah
2.83
berjalan efektif.
Mekanisme dan tatakerja di dalam dan/atau antar satuan/unit kerja sudah berjalan efektif. 2.85
Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kementerian Hukum dan HAM memudahkan
3.18
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Meningkatnya penerapan keterbukaan Informasi Publik (masyarakat mudah mendapatkan
3.13
informasi Kementerian Hukum dan HAM)
Kementerian Hukum dan HAM telah mempunyai sistem pengelolaan kearsipan yang
2.75
handal

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Kegiatan
penataan
tata
laksana
ditandai dengan meningkatnya penerapan
sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, cepat, terukur,
sederhana, transparan, partisipatif dan
berbasis
e-government;
meningkatnya
penerapan sistem pengadaan barang
dan jasa secara elektronik; meningkatnya
penerapan keterbukaan informasi publik;
dan meningkatnya penerapan manajemen
kearsipan yang handal.
Seiring dengan perubahan organisasi
maka Kemenkumham melakukan penyem

purna
an peta proses bisnis. Pemetaan
proses bisnis bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja organisasi;
Perbaikan sinergitas dan koordinasi antar
organisasi pemerintah; Menciptakan tertib
penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit
kerja; Kemudian mencegah penyalahgunaan
wewenang; Mendorong setiap unit kerja
memiliki proses bisnis dan prosedur baku
pada setiap tugas dan fungsi; Memperkuat
akuntabilitas kinerja; dan pada akhirnya akan
dihasilkan perbaikan mutu pelayanan publik.
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Sebagai wujud pemanfaatan tekonologi
informasi dan penerapan keterbukaan
informasi publik, Kementerian Hukum
dan HAM mempunyai portal resmi yaitu
www.kemenkumham.go.id sebagai media
penyebarluasan data dan informasi dan
merupakan data base online, sehingga
masyarakat dengan mudah mengakses data
dan informasi. Namun website ini hanya
terintegrasi ke unit utama dan kantor wilayah
belum sampai ke tingkat UPT/satuan kerja.

e.

Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur

Hasil Kajian menunjukan bahwa 77.75
% dari responden menyatakan positif (setuju
dan sangat setuju) bahwa penataan sistem
manajemen SDM aparatur telah dilakukan
dengan baik dan nilai rata-rata unsur variable
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
adalah 2,93 (BAIK), sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7 Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Indikator

Nilai

Rekrutmen pegawai di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara adil, transaparan,
2.97
objektif,.
Adanya program berkala bagi pengembangan diri/kompetensi pegawai dalam rangka
2.95
meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja
Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi

3.05

Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi

2.81

Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan objektif dan adil

2.97

Adanya pembagian kerja yang jelas

2.95

Pemberian reward and punishment kepada pegawai sudah berbasis kinerja dan
2.84
kompetensi
Sistem Informasi Kepegawaian sudah dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan
2.90
pegawai (integrasi dan otomasi administrasi dan pelayanan kepegawaian)

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Tujuan reformasi birokrasi Kementerian
Hukum dan HAM adalah menciptakan
birokrasi yang efektif dan efisien dengan
aparatur yang mempunyai integritas, bersih,
profesional dan bertanggung jawab. Untuk
membentuk aparatur Kemenkumham seperti
itu dibutuhkan penataan sistem manajemen
pengembangan SDM yang dapat mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
Proses penataan SDM dimulai dari proses
perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai,
pengembangan kompetensi, promosi jabatan

terbuka, adanya penilaian kinerja, penegakan
aturan disiplin/kode etik perilaku, evaluasi
jabatan dan integrasi dalam sistem informasi
kepegawaian (SIMPEG).
f.

Penguatan Akuntabilitas

Hasil kaian menunjukan bahwa 79.5 %
dari responden menilai positif (setuju dan
sangat setuju) area penguatan akuntabilitas
telah dilakukan dengan baik dan nilai ratarata unsur variable Penguatan Akuntabilitas
adalah 2,85 (BAIK), sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8 Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas
Indikator

Nilai

Pimpinan terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang ditetapkan
3.07
Kemenkumham/Kantor Wilayah
Ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

2.87

Telah dilakukan evaluasi kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM

2.87

Penilaian kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM secara online sudah berjalan
2.57
efektif.

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016
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Pelaksanaan area reformasi birokrasi
di Kementerian/lembaga harus mengikuti
kegiatan
prioritas
nasional,
dalam
penguatan akuntabilitas kinerja kegiatan
prioritas nasional berbentuk pembangunan/
pengembangan teknologi informasi dalam
manajemen kinerja. Penguatan akuntabilitas
kinerja Kemenkumham dilakukan dengan
pengembangan evaluasi kinerja pegawai
secara online dan pelaporan kinerja secara
online (e-lakip).

penguatan akuntabilitas. Perubahan ke arah
yang lebih baik tidak akan bisa dimulai tanpa
adanya kepedulian dari tiap pimpinan. Dengan
kepedulian, akan membangun komitmen
yang dapat mendorong setiap pimpinan
instansi
untuk
melakukan
perubahan
yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja, selain
pimpinan juga dibutuhkan keterlibatan dan
kepedulian serta kerja sama dari seluruh
komponen organisasi.

Hasil yang diharapkan dari penguatan
akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas
penerapan sistem akuntabilitas keuangan
dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya
penerapan
manajemen
kinerja
dan
meningkatnya akuntabilitas aparatur.

g.

Kepedulian
pimpinan
merupakan
titik dasar dan awal dalam pelaksanaan

Penguatan Pengawasan

Hasil kajian menunjukan bahwa 76.88 %
dari responden menyatakan positif (setuju dan
sangat setuju) bahwa penguatan pengawasan
telah dilakukan dengan baik dan nilai ratarata unsur variable Penguatan Pengawasan
adalah 2,81 (BAIK), sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9 Pelaksanaan Penguatan Pengawasan
Indikator

Nilai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja telah berjalan efektif

2.70

Sudah mempunyai sistem pengendalian pelaporan gratifikasi yang mudah diakses
2.69
pegawai dan terjamin kerahasiaannya.
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada setiap satuan/unit kerja

2.95

Atasan sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan (staf)

2.95

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didukung SDM berkualitas dan kompeten

2.78

Sistem penanganan pengaduan masyarakat sudah berjalan efektif (setiap pengaduan
2.89
sudah langsung ditindaklanjuti)
Pelaksanaan Whistle-blowing system (Sistem Pengaduan Pelanggaran) sudah berjalan
2.72
optimal
Zona integritas sudah berjalan efektif dalam menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK)

2.81

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Hasil yang diharapkan dari penguatan
pengawasan yaitu meningkatnya kapasitas
APIP; penerapan sistem pengawasan
yang independen, profesional dan sinergis;
penerapan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN; meningkatnya
integritas aparatur dan meningkatnya efisiensi
penyelenggaraan birokrasi.
Penguatan pengawasan dapat dicapai
antara lain dengan peningkatkan kapabilitas

APIP, baik dari aspek kelembagaan, proses
bisnis/tata kelola pengawasan, maupun
SDM. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan
untuk melaksanakan tugas-tugas pengawas
an yang terdiri dari tiga unsur yang saling
terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan
kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki
APIP agar dapat mewujudkan peran APIP
secara efektif.
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h.

Peningkatan
Publik

Kualitas

Pelayanan

Pelayanan publik Bahwa 80.29 % dari
responden menyatakan setuju dan sangat
setuju bahwa peningkatan kualitas pelayanan

publik telah dilakukan dengan baik dan nilai
rata-rata unsur variable Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik adalah 2,87 (BAIK),
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah
ini:

Tabel 10 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator

Nilai

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing di Kementerian Hukum dan
2.98
HAM telah dilakukan
Telah dilakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik

2.80

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
2.81
(kode etik, estetika, dll)
Telah melakukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam perbaikan sistem
2.97
layanan
Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

2.99

Mekanisme pemberian saran dan masukan untuk perbaikan sudah berjalan optimal

2.78

Telah dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan

2.78

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Pemanfaatan
teknologi
informasi
(information technology) merupakan salah
satu alternatif untuk melakukan inovasi
birokrasi dan perbaikan pelayanan publik.
Kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan
tepat menajdi suatu kebutuhan utama di segala
aspek. Pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi di Kementerian Hukum
dan HAM mengikuti/disesuaikan dengan
pelayanan di masing-masing unit utama.
Kementerian Hukum dan HAM dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanannya
dengan mengadopsi teknologi informasi
yang berbasis web sehingga memudahkan
masyarakat untuk mengakses pelayananpelayanan yang diberikan melalui layanan
online Kemenkumham yang berisi Layanan
Paspor Online; Info Antrian Layanan Paspor;
Layanan Visa Online (Baru); Sistem Database
Pemasyarakatan; Kamus Pemasyarakatan;
Database Peraturan Perundang-undangan;
Fidusia; Yayasan; Perseroaan Terbatas;
Perkumpulan; Notaris; Database Paten;
10
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Database Merk; Database Desain Industri;
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional; dan Buku Elektronik Balitbang
Hukum dan HAM.
Selain itu dilakukan dengan melakukan
inovasi-inovasi baru dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
kemudahan, kecepatan, keamanan, dan
kenyamanan. Seperti pelayanan early
morning system pelayanan paspor, sistem
antrian, dan lain sebagainya.
Keberhasilan
reformasi
birokrasi
seharusnya bukan hanya ada pada
kelengkapan dokumentasi semata, namun
harus mampu dirasakan oleh seluruh
masyarakat.
Keberhasilan
pelaksanaan
reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau
laporan saja, namun bagaimana masyarakat
yang kita layani dapat merasakan dampak
perubahan yang lebih baik. Itulah makna
yang sebenarnya dari Revolusi Mental di
bidang aparatur.10

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kata pengantar

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI……(Haryono)

Kegiatan
reformasi
birokrasi
di
Kementerian Hukum dan HAM dimulai
dari menyebarkan informasi tentang RB,
menanamkan
pemahaman,
mendorong
komitmen
hingga
akhirnya
dapat
menggerakan partisipasi seluruh komponen
yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.
Sejak dimulainya pencanangan gerakan
reformasi birokrasi tahun 2010, Kementerian
Hukum dan HAM mengalami perubahan yang
signifikan, terutama dalam hal peningkatan
kualitas pelayanan publik. Berbagai upaya
telah dilakukan dalam kerangka mewujudkan
reformasi birokrasi yang berbasis kinerja
dengan
terus
meningkatkan
kualitas
pelayanan publik dengan konsep “mudah,
cepat, netral dan berbasis teknologi” guna
mempercepat proses pelayanan serta
mengurangi kontak langsung pemberian
pelayanan
(service
exposure)
untuk
mendukung peningkatan peroleh PNBP
melalui perbaikan sistem layanan.11
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi
birokrasi memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam mewujudkan visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode
2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan
reformasi tahap yang selanjutnya. Tahun
2015 merupakan awal dimulainya reformasi
birokrasi tahap ke dua. Pelaksanaan
reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan
penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
tahapan sebelumnya.
Penguatan reformasi birokrasi tahun
2015-2019 dilakukan melalui: memelihara
dan/atau
meningkatkan/memperkuat
area perubahan yang sudah mencapai
kemajuan; melanjutkan upaya perubahan;
mengidentifikasi masalah lain dan mencari
solusi pemecahannya; serta memperluas
11

cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sehingga diharapkan dalam lima tahun
ke depan melalui reformasi birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM ke tahapan
pemerintahan yang berbasis kinerja.
Perubahan-perubahan
pada
area
tersebut terintegrasi melalui pelaksanaan
tugas dan fungsi di Kementerian Hukum
dan HAM yang dapat menciptakan kondisi
kondusif untuk mendukung pencapaian tiga
sasaran reformasi birokrasi. Inti perubahan
dari reformasi birokrasi adalah perubahan
mental aparatur. Perubahan tersebut tidak
dapat dilakukan hanya melalui langkahlangkah yang ditujukan langsung kepada
aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada
seluruh sistem yang melingkup aparatur.
Upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkaitan
dengan tugas dan fungsinya antara lain :
a)

Gerakan “AYO KERJA KAMI PASTI”;

b)

Pembangunan Agen Perubahan
Kementerian Hukum dan HAM;

c)

Perubahan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

d)

Pengembangan
dan
pemanfaatan
sistem Teknologi Informasi di lingkungan
Kementerian
Hukum
dan
HAM
(E-PASTI);

e)

Penilaian dan peningkatan kompetensi
melalui metode Computer assisted test
(CAT) serta pendidikan dan pelatihan
melalu e-learning dan integrasi dan
otomasi administrasi dan pelayanan
kepegawaian dalam SIMPEG;

f)

Tersedianya unit layanan pengaduan
masyarakat;

g)

Pembentukan Tunas Integritas;

h)

Inovasi pelayanan serta pemanfaatan IT
dalam pelayanan di Kementerian Hukum
dan HAM (layanan online).

di

Laporan singkat Rapat kerja komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 21 Januari 2015. Dalam
www.DPR.go.id/dokumen/ diakses tanggal 11 Juli 2016 pukul 10.00 wib
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Kebijakan Kementerian Hukum dan
HAM dalam rangka untuk mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah
ada atau sedang dilaksanakan dan untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas dan
fungsinya menetapkan target kinerja.12 Target
kinerja bertujuan untuk: a. mempercepat
pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. meningkatkan peran Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam rangka
peningkatan kualitas pembentukan dan
pelayanan hukum serta pemenuhan/pemaju
an hak asasi manusia kepada masyarakat;
c. meningkatkan integritas aparatur hukum
dan hak asasi manusia; d. meningkatkan
koordinasi antarlembaga penegak hukum;
dan e. mendorong terwujudnya penguatan
perekonomian domestik bagi peningkatan
dan perluasan kesejahteraan rakyat.

pelaksanaan 8 area reformasi birokrasi sudah
berjalan dengan baik dengan nilai mutu B
(Baik).
Saran/Rekomendasi
1)

Meningkatkan
sosialisasi
tentang
reformasi birokrasi dan target kinerja
kepada seluruh pegawai terutama di
UPT Kementerian Hukum dan HAM.

2)

Perlu menyusun pedoman teknis
pelaksanaan reformasi birokrasi dan
target kinerja Kementerian Hukum dan
HAM.

3)

Perlu membangun e-government yang
terintegrasi di seluruh Kementerian
Hukum dan HAM.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang merupakan penguatan
pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
sebelumnya memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam mewujudkan visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM.

PENUTUP
Kesimpulan
Pelaksanaan sistem reformasi birokrasi
dalam upaya mengimplementasikan good
dan clean governance di Kementerian Hukum
dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas
dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area
perubahan dengan pemanfaatan Teknologi
Informasi serta melakukan inovasi untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dengan membentuk sumber daya manusia
aparatur yang mempunyai inovasi dan
kreatifitas
perubahan.
Secara
umum
12
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Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah pelaksanaan survei
dan kendala kepuasan masyarakat pada unit layanan publik Kementerian Hukum dan HAM RI? Apa
kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit layanan publik Kementerian Hukum dan
HAM RI. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods yaitu menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder
diperoleh melalui penelusuran literature (library research) dan data primer (field research) diperoleh
melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. Responden penelitian ini
adalah Kepala UPT Pelayanan dan Pejabat terkait yang menangani kegiatan survei kepuasan
masyarakat. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI masih rendah
dan belum optimal. Survei yang dilakukan belum secara spesifik pada tiap jenis layanan,
masih secara umum, belum ada format baku laporan hasil survei, masih banyak ditemukannya
unit layanan yang belum melaksanakan survei. Pemahaman pelaksana terhadap pentingnya
survei masih rendah. Resources atau sumber daya, baik sumber daya manusia dan sarana
prasarana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dalam teknikteknik pelaksanaan survei, penyusunan instrumen, pengolahan dan penyusunan laporan
hasil survei sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku. Kendala dalam proses pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat yaitu masih kurangnya pemahaman aturan, kurangnya komitmen
pimpinan, minimnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana.
Kendala lain yang dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam pelaksanaan survei tersebut.
Kata Kunci: pelaksanaan kebijakan, survei kepuasan masyarakat, pelayanan publik

Abstract
This research examines how the implementation of society satisfaction survey and obstacles at
public service units of the Ministry of Law and Human Rights. It used mix-method (quantitativequalitative approach). It contains primary and secondary data. The secondary data collected by library
research and the primary data asked respondents question by questionnaires. The respondents
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are chief of the technical unit of public services and a relevant official who is responsible for doing
the survey. The result of this research shows that obedience to the regulation of implementation of
society satisfaction survey is still low and not optimal. The surveys that have been done in public
service units of the Ministry of Law and Human Rights not specific in each kind of services, but
still, in general, has no a standard of a report, and researcher finds that many technical units have
not implemented the survey of society satisfaction, yet. It finds that the understanding of survey
implementers still low. Both human resources and facilities need to be improved through education
and training, technical guidance (bimtek) in the survey, arranging instrument, data processing, and
reporting as standardized rules. The implementation of survey also has obstacles such as lack
of regulation understanding of implementer, lack of leader`s commitment, lack of competence of
human resources, limited infrastructure. Another obstacle is the perceived lack of public awareness
to actively participate in the implementation of the survey.
Keywords: implementation of policy, society satisfaction survey, public service

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dituju
kan kepada terciptanya fungsi pelayanan
publik (public service). Pemerintahan
yang
baik
cenderung
menciptakan
terselenggaranya fungsi pelayanan publik
dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan
yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan
publik tidak akan terselenggara dengan
baik. Dalam hal ini pelayanan publik
merupakan masalah serius terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan akunta
bilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja
dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan
sebagai penyediaan barangbarang dan jasajasa publik yang pada hakekatnya menjadi
tanggung jawab pemerintah.
Kualitas
pelayanan
publik
merupakan sebuah indikator utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good government), mulai pemerintah
pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
mendorong peningkatan kualitas pelayanan
publik melalui penghargaan bagi instansi

1
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pemerintah yang melakukan pengembangan
dan Inovasi Pelayanan Publik. Menurut
Abdul Wahab,1 kualitas pelayanan publik
dapat dijadikan satu tolok ukur kredibilitas
penyelenggaraan suatu pemerintahan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) adalah diketahuinya Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur
untuk menilai kualitas pelayanan. Disamping
itu data indeks kepuasan masyarakat dapat
menjadi bahan penilaian terhadap unsur
yang masih perlu perbaikan dan mendorong
setiap unit penyelenggara pelayanan untuk
meningkatkan kualitasnya. Untuk itu dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan, pemerintah
menetapkan kebijakan untuk melaksanakan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi
instansi penyelenggara pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
diatur dalam peraturan Keputusan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Nomor: KEP/25/M.
PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum

Solihin Abdul Wahab, 1999, Reformasi Pelayanan Publik Kajian Dari Perspektif Teori Governance, Pidato Pengukuhan
Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
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Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit
Pelayanan
Instansi
Pemerintah,
namun
dikarenakan
belum
mengacu
kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu
adanya keselarasan dengan Standar
Pelayanan, maka Kemenpan Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004 dicabut dan diubah
menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik.
Penetapan unsur-unsur penilaian telah
didahului penelitian yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama
dengan Badan Pusat Statistik. Dari penelitian
diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur
penting yang mencakup berbagai sektor
layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil
pengujian akademis /ilmiah diperoleh 14
(empat belas) unsur yang dapat diberlakukan
untuk semua jenis pelayanan, yang kemudian
dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014
menjadi 9 (Sembilan) unsur penilaian untuk
mengukur indeks kepuasan masyarakat.
Kesembilan unsur peniliaan ini didasarkan
pada Undang-Undang Pelayanan Publik
yakni: (1) Persyaratan, (2) Prosedur, (3)
Waktu Pelayanan, (4) Biaya/Tarif, (5) Produk
Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi
Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana, (8)
Maklumat Pelayanan, (9) Penanganan
Pengaduan, Saran Serta Masukan.
Berdasarkan Permenpan-RB Nomor
16 Tahun 2014, SKM adalah pengukuran
secara komprehensif kegiatan tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.
SKM merupakan salah satu alat yang bisa
digunakan oleh Unit Pelayanan Publik
untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang
dilaksanakan oleh unit tersebut. Kepuasan
masyarakat adalah tujuan utama yang

harus dijadikan target oleh Unit Pelayanan
Publik. Dengan mengadakan kegiatan
SKM, Unit Pelayanan dapat dengan mudah
mengevaluasi kinerja unit dan mengetahui
dengan pasti unsur mana saja yang masih
perlu diperbaiki.
Di samping itu, pelaksanaan Reformasi
Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 yang sudah memasuki tahun ke
6 (enam) sudah dilaksanakan hampir pada
seluruh instansi pusat dan beberapa instansi
daerah. Supaya pelaksanaan reformasi
birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah
yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi berkala untuk
mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil
pelaksanaannya serta untuk memberikan
masukan
dalam
menyusun
rencana
aksi perbaikan berkelanjutan terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun
berikutnya.
Pada tahun 2012 Kemenpan-RB telah
menetapkan Pedoman Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Biirokrasi (PMPRB)
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur negara dan Reformasi Biroksrasi
(Permenpan-RB) Nomor 1 Tahun 2012.
Peraturan tersebut telah dicabut dan diganti
dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah yang digunakan
sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi secara
mandiri (self-assesment). Dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa
model PMPRB memiliki 2 (dua) komponen,
yaitu: komponen pengungkit dan komponen
hasil. Delapan area perubahan reformasi
birokrasi (Manajemen Perubahan, Penataan
Peraturan Perundang-undangan, Penguatan
Pengawasan, Penataan dan Penguatan
Organisasi, Penataaan Sistem Manajemen
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
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Penataan Tata Laksana, Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik) digunakan
sebagai unsur komponen pengungkit dan
sasaran reformasi birokrasi (Kapasitas dan
Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan Yang
Bersih dan Bebas KKN dan Peningkatan
Pelayanan Publik) sebagai komponen hasil.
Kementerian
Hukum
dan
HAM
(Kemenkumham) merupakan instansi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pembangunan hukum dan HAM, hal ini
tercermin dari berbagai Unit Eselon satu di
tingkat Direktorat Jenderal. Implementasi
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah
memberikan layanan kepada masyarakat,
antara lain pelayanan di Bidang Keimigrasian
pada Direktorat Jenderal Imigrasi, pelayanan
di bidang Pemasyarakatan pada Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, pelayanan di
bidang pelayanan hukum pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan
pelayanan di bidang kekayaan intelektual
pada
direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual. Kemenkumham memiliki 121
kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi,
263 lembaga Pemasyarakatan, 215 Rumah
Tahanan.2
Menurut
Sekretaris
Jenderal
Kemenkumham, Bambang Rantam Saiyanto,3
Kemenkumham telah melakukan beberapa
inovasi dalam pelayanan publik, akan tetapi
inovasi dan pelayanan publik yang berkualitas
belum diaplikasikan pada semua pelayanan
yang ada di lingkungan Kemenkumham.
Hingga tahun 2015, Kemenkumham sudah
melakukan beberapa inovasi pada pelayanan
publik, bahkan inovasi pelayanan di Ditjen
AHU (Administrasi Hukum Umum) mendapat
berbagai penghargaan. Akan tetapi inovasi

2
3
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yang dilakukan belum semua. Terlebih jika
dibandingkan dengan instansi lain, masih
tertinggal jauh”.
Sebagai sebuah bentuk kebijakan,
sudah barang tentu Survei Kepuasan
Masyarakat dapat memberikan masukan
kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan
kualitas pelayanan publik sesuai dengan
harapan masyarakat. Survey Kepuasan
Masyarakat merupakan salah satu alat yang
bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik
untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang
dilaksanakan oleh unit tersebut. Kepuasan
Masyarakat adalah tujuan utama yang harus
dijadikan target oleh Unit Pelayanan Publik.
Dengan mengadakan Survey Kepuasan
Masyarakat, Unit Pelayanan dapat dengan
mudah mengevaluasi kinerja unit dan
mengetahui dengan pasti unsur mana saja
yang masih perlu diperbaiki.
Rumusan Masalah
Untuk melihat upaya yang dilakukan
oleh unit penyelenggara layanan publik
di
lingkungan
Kemenkumham
dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait
pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat
di lapangan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1.

Bagaimanakah pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI ?

2.

Apa kendala dalam pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI ?

Tujuan
1.

Untuk
mengetahui
sejauh
mana
pelaksanaan
survei
kepuasan
masyarakat oleh unit penyelenggara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM
2015 - 2019
http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/643-asn-dituntut-memberikan-pelayanan-publik-yang-berkualitas diakses
pada 10 September 2016
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layanan di lingkungan
Hukum dan HAM.

Kementerian

4.

Penentuan lokasi Unit Pelayanan
(Keimigrasian, Pemasyarakatan dan
Administrasi Hukum Umum) pada 10
(Sepuluh) Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM RI sebagai sumber
data melalui random sampling, cara
mengambil sampel secara sengaja
(purpossive
judgment
sampling).
Responden dalam kajian ini adalah
Kepala UPT Pelayanan (Keimigrasian
dan Pemasyarakatan), Pejabat UPT
yang menangani kegiatan survei
dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum
dan Pejabat Terkait. Seangkan yang
menjadi informan antara lain: Pejabat
pada Ditjen AHU dan KI, Auditor pada
Inspektorat Jenderal dan Kepala
Bidang Evaluasi Pelayanan Publik pada
Deputi Pelayanan Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh unit penyelenggara
layanan dalam melaksanakan survei
kepuasan masyarakat.
Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Penelitian
ini
menggunakan
mixed methods yaitu menggunakan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Pendekatan kuantitatif yang digunakan
adalah analisis statistik deskriptif untuk
mengukur tingkat kecenderungan dari
jawaban informan dan responden dengan
melalui distribusi frekuensi. Sedangkan
pendekatan kualitatif dilakukan sebagai
srategi untuk mengumpulkan dan
memanfaatkan semua informasi terkait
pokok permasalahan.

2.

Sifat
Penelitian ini bersifat deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis sejauh mana pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat pada unit
penyelenggara pelayanan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI
sebagai salah satu tolok ukur untuk
mengetahui dan meningkatkan kualitas
pelayann serta sebagai masukan dalam
komponen pengungkit PMPRB.

3.

Bentuk
Bentuk penelitian ini adalah
evaluatif yang bertujuan untuk me
lihat pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat di unit layanan Kementerian
Hukum dan HAM. Ditinjau dari sudut
penerapannya, penelitian ini adalah
penelitian terapan (applied research)
yang bertujuan untuk memecahkan
permasalahan secara praktis, aplikatif
dan dapat digunakan sebagai data bagi
Pimpinan Kementerian untuk mengambil
kebijakan terkait secara lebih cepat.

Teknik Penarikan Sampel

5.

Teknik Pengumpulan Data.
Data
yang
diperoleh
dalam
penelitian ini bersumber dari data
sekunder dan data primer. Data sekunder
diperoleh melalui penelusuran literatur
(library research) dan data primer (field
research) diperoleh melalui penyebaran
daftar pertanyaan (kuisioner) kepada
responden terkait pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat. Data utama
penelitian ini bersumber pada kuisioner
kepada
Kepala
UPT
Pelayanan
(Keimigrasian dan Pemasyarakatan)
dan Pejabat terkait yang menangani
kegiatan survei kepuasan masyarakat.
Sedangkan untuk layanan hukum dan
jasa hukum lainnya yang dilaksanakan
oleh Direktorat AHU dan Kekayaan
Intelektual yang menjadi responden
adalah Kepala Divisi Yankum dan
Pejabat terkait pada Direktorat Jenderal
Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU.
Sedangkan data tambahan bersumber
dari dokumentasi laporan Survei
Kepuasan Masyarakat yang sudah
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dilakukan oleh masing-masing
penyelenggara layanan.
6.

unit

Teknik Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model
interaktif sebagaimana dikemukakan
oleh Miles dan Huberman dalam
kurniawan4 meliputi kegiatan reduksi
data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data dan sajian
data disusun pada waktu peneliti
mendapatkan data yang diperlukan
dalam penelitian. Setelah pengumpulan
data berakhir, peneliti berusaha menarik
kesimpulan berdasarkan verifikasi data
lapangan tersebut.

PEMBAHASAN
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Unit layanan Publik Kemenkumham
Lingkup dari studi kebijakan publik sangat
luas karena mencakup berbagai bidang
dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial,
budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping
itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik
dapat bersifat nasional, regional maupun
lokal seperti undangundang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, peraturan
menteri, peraturan pemerintah daerah/
provinsi, keputusan gubernur, peraturan
daerah kabupaten/kota, dan keputusan
bupati/walikota.
Pressman dan Widavsky sebagaimana
dikutip Budi Winarno5 mendefinisikan
kebijakan publik sebagai hipotesis yang
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik
itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk
kebijakan yang lain misalnya kebijakan
swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan
4
5
6
7
8
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faktor-faktor bukan pemerintah. Robert
Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino6
mendefinisikan kebijakan publik sebagai
“hubungan antara unit pemerintah dengan
lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan
bahwa definisi tersebut masih terlalu luas
untuk dipahami, karena apa yang dimaksud
dengan kebijakan publik dapat mencakup
banyak hal.
Kebijakan publik menurut Thomas
Dye dalam Subarsono7 adalah apapun
pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan (public policy is whatever
governments chose to do or not to do).
Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan
pemerintah, bukan organisasi swasta serta
kenijakan publik menyangkut pilihan yang
harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh
badan pemerintah. Di samping itu pilihan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
juga merupakan kebijakan publik karena
mempunyai pengaruh (dampak yang sama
dengan pilihan pemerintah untuk melakukan
sesuatu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli
tersebut Dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik
adalah
serangkaian
tindakan
yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah yang berorientasi pada tujuan
tertentu guna memecahkan masalahmasalah publik atau demi kepentingan
publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu
biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan
atau peraturan perundang-undangan yang
dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat
yang mengikat dan memaksa.
Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun
2014,8 Survei Kepuasan Masyarakat adalah
pengukuran secara komprehensif kegiatan

Kurniawan, H. L., Paranoan, D. B., & Fitriyah, N. Pembinaan Sumber Daya Aparatur dalam Upaya Meningkatkan
Kinerja Pegawai pada bagian Ekonomi secretariat daerah Kabupaten Kutai Barat. 2014..lihat jugaMiles, Matthew B.
dan A. Michel Huberman.. Analisis Data Kualitatif. Cetakan I. (Jakarta: UI-Press. 2004).
Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 17
Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal . 6
Agus Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2
Republik Indonesia, Peraturan Menteri PAN dan RB Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Publik Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1
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tentang tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat. Melalui survei ini diharapkan
mendorong partisipasi masyarakat sebagai
pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan serta mendorong
penyelenggara pelayanan publik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan
melakukan pengembangan melalui inovasiinovasi pelayanan publik.
Kottler9 mendefinisikan kepuasan pe
langgan adalah kepuasan atau kekecewaan
yang dirasakan oleh konsumen setelah
membandingkan antara harapan dengan
kenyataan yang ada. Day dalam Tjiptono10
mengatakan: “Kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan adalah respon pelanggan terhadap
evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation)
yang dirasakan antara harapan sebelumnya
atau harapan kinerja lainnya dan kinerja
aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya.”
Tujuan daripada pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat adalah bertujuan untuk
mengukur kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan pu
blik. Sedangkan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat, dimaksudkan untuk:

d.

Sebagai umpan balik dalam memperbaiki
layanan. Masyarakat terlibat secara
aktif mengawasi pelaksanaan pe
nyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam
proses
kebijakan
publik,
implementasi kebijakan adalah sesuatu yang
penting, bahkan jauh lebih penting daripada
pembuatan
kebijakan.11
Implementasi
kebijakan merupakan jembatan yang
menghubungkan formulasi kebijakan dengan
hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.
Menurut Anderson12, ada 4 aspek yang perlu
dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu:
a.

Siapa yang mengimplementasikan,

b.

Hakekat dari proses administrasi,

c.

Kepatuhan, dan

d.

Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu menurut Ripley & Franklin13
ada dua hal yang menjadi fokus perhatian
dalam implementasi, yaitu compliance
(kepatuhan) dan What”s happening? (Apa
yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada
apakah para implementor patuh terhadap
prosedur atau standard aturan yang telah
ditetapkan.
Sementara
untuk
“what’s
happening” mempertanyakan bagaimana
proses implementasi itu dilakukan, hambatan
apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai,
mengapa dan sebagainya.

a.

Mengetahui kelemahan atau kekuatan
dari masing-masing unit penyelenggara
pelayanan publik.

b.

Mengukur
secara
berkala
penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.

c.

Sebagai bahan penetapan kebijakan
yang perlu diambil dan langkah perbaikan
pelayanan.

9

Philips Kottler. 1997. Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control & Edition. New Jersey:
Prentice Hall Inc, hal 40
Fandy Tjiptono. 1998. Strategi Pemasaran Ed. 2 Yogyakarta: Andi, hal 24
Budi Winarno,2002. Op. Cit., hal 45
Wahyu Nurharjadmo. 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan. Jurnal
Spirit Publik Volume 4 Nomor 2 Oktober 2008, hal 217
Ibid

10
11
12
13

Untuk melihat keberhasilan suatu
implementasi kebijakan menurut Geoege C.
Edward III (1980), Implementasi kebijakan
adalah tahap pembuat kebijakan antara
pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat
yang dipengaruhinya. Ada empat faktor atau
variabel yang mempengaruhi implementasi
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kebijakan.
Keempat
variabel
saling
berhubungan satu sama lain antara lain:
a.

Komunikasi, keberhasilan implementasi
kebijakan mensyaratkan agar imple
mentator mengetahui apa yang harus
dilakukan. Apa yang menjadi tujuan
dan sasaran dari kebijakan harus
ditransmisikan
kepada
kelompok
sasaran sehingga mengurangi distorsi
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran
tidak diketahui kelompok sasaran maka
kemungkinan akan terjadi resistensi dari
kelompok sasaran.

b.

Sumber Daya, walaupun isi kebijakan
sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementator
kekurangan sumberdaya untuk me
laksanakan, implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumberdaya tersebut
dapat berwujud sumberdaya manusia,
yaitu kompetensi implementator, dan
sumberdaya financial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan agar efektif.

c.

Disposisi
atau
kecenderungankecederungan, disposisi adalah watak
dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementator,
seperti
komitmen,
kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila
implementator mempunyai disposisi yang
baik, maka dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti yang
diingkan oleh pembuat kebijakan dan
sebaliknya. dampak dari kecenderungkecederungan pelaksana kebijakan
adalah akan banyak kebijakan masuk
zona ketidakacuhan. Ada kebijakan
yang dikerjakan secara efektif karena
mendapat dukungan langsung dari para
pelaksana kebijakan, namun kebijakan
lain
mungkin
akan
bertentangan
dengan
pandangan
pelaksana
kebijakan, sehingga akan menghambat
implementasi kebijakan.

d.
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Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi
yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan mempunyai pengaruh yang

signifikan
kebijakan.

terhadap

implementasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan di bidang hukum
dan hak asasi manusia dalam pemerintahan
untuk
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
Sebagai kementerian yang mempunyai unitunit yang menyelenggarakan pelayanan
publik kepada masyarakat antara lain bidang
Keimigrasian, Pemasyarakatan, HKI, dan
Pelayanan Jasa Hukum lainnya, sudah
sepantasnya selalu meningkatkan kualitas
pelayanan seperti yang diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Ada tiga prinsip
kebijakan (three balance principle) yang
menjadi fokus dalam mempelajari suatu
kebijakan yaitu formulation, implementation
dan evaluation. Dalam penelitian ini penulis
melihat kebijakan dari aspek implementasinya
yaitu
Pelaksanaan
Survei
Kepuasan
Masyarakat Di Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
Sumber Daya adalah faktor-faktor
yang secara potensial memudahkan atau
membatasi efektivitas suatu kebijakan.
Sumber daya termasuk didalamnya adalah
anggaran, organisasi, pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan kebijakan, jaringan
interpersonal, sumber daya manusia, waktu
dan fasilitas. Faktor-faktor yang membatasi
dapat berupa sikap, kurangnya sumber
daya baik sumber daya manusia, kebijakan,
hukum, regulasi dan lain sebagainya. Dalam
tulisan ini penulis membatasi sumber daya
dari sisi sumber daya manusia (SDM).
Evaluasi penting dilakukan untuk
mengidentifikasi kapabilitas SDM yang ada
dalam pelaksanaan kebijakan survei di unitunit layanan. Suatu kebijakan akan berjalan
dengan efisien dan efektif bila didukung
dengan SDM yang optimal. Berdasarkan
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data lapangan yang diperoleh terkait
pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat
terkait layanan publik pada unit-unit layanan
Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan
Intelektual dan Pelayanan Jasa Hukum, SDM

yang melaksanakan survei terhadap layanan
mereka belum maksimal, seperti terlihat pada
tabel 1 di bawah ini:

Tabel.1. Identifikasi Dimensi Sumber Daya Manusia
No

Variabel

Jawaban
Ya

Tidak

Abstain

1

Mengetahui Kewajiban melaksanakan Survei 87.32%
Kepuasan Masyarakat bagi unit penyelenggara
pelayanan publik

12.68%

0

2

Mengetahui Peraturan Menteri Pemberdayaan 39.44%
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik

60.56%

0

3

Tersedia cukup petugas Survei Kepuasan 33.80%
Masyarakat pada Satuan Kerja Bapak/Ibu

66.20%

0

4

Petugas yang melaksanakan Survei Kepuasan Pegawai
Masyarakat pada Satuan Kerja Bapak/Ibu
76.06%

Konsultan

Abstain

7.04%

16.90 %

Sumber: Pengolahan data lapangan, tahun 2016

Berdasarkan data lapangan dari 71
responden yang diambil dari unit layanan yakni
Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan,
Rutan, maupun layanan hukum terlihat
bahwa prosentase pemahaman aturan terkait
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
yaitu 60.56%. Ini menggambarkan bahwa
petugas atau pimpinan belum sepenuhnya
memahami betapa pentingnya survei ini
dilaksanakan dan masih kurangnya sosialisasi
terkait aturan tersebut. Begitupun petugas
yang melaksanakan survei juga masih
terbatas yaitu hanya 33.80%. Ada sebagian
unit layanan yang menyerahkan pelaksanakan
survei layanan kepada masyarakat kepada
pihak ketiga yaitu 7.04%. Hal tersebut
dikarenakan
keterbatasan
sumberdaya
manusia baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas yaitu sebesar 66.20%. Beragamnya
jawaban terkait aturan pelaksanaan survei
tersebut di atas menggambarkan belum
adanya informasi yang disampaikan secara
efektif dari pemangku kebijakan kepada para
pelaksana atau implementor kebijakan survei
kepuasaan masyarakat.

Suatu
kebijakan
publik
tentunya
dilaksanakan untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya
kepada
masyarakat
pengguna (users), harus ada rangkaian yang
jelas terkait suatu implementasi kebijakan
agar berjalan efisien dan efektif, ada aturan,
penanggung jawab, kepatuhan terhadap
kebijakan tersebut maupun manfaat atau
dampak yang dirasakan. Seperti halnya
kebijakan dalam pelaksana Survei Kepuasaan
Masyarakat merupakan salah satu instrument
atau tool yang bisa digunakan oleh unit
pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja
pelayanan dan untuk memperbaiki layanan
unit tersebut. Kemudian juga masyarakat
ikut terlibat dan berpartisipasi secara aktif
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan publik.
Berdasarkan hasil pelaksanaan survei
kepuasaan masyarakat pada unit layanan di
Kementerian Hukum Dan HAM, yaitu bidang
keimigrasian, pemasyarakatan, AHU dan
kekayaan intelektual masih belum maksimal,
seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:
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Tabel.2. Identifikasi Dimensi Aktivitas/Pelaksanaan Survei
No

Variabel

Jawaban
Ya

Tidak

Abstain

1.

Survei yang dilakukan sudah sesuai dengan 36.62%
pedoman dalam Permen PANRB Nomor 16 Tahun
2014

46.48

16.90%

2.

Satuan Kerja Bapak/Ibu sudah melaksanakan 83.10%
Survei Kepuasan Masyarakat secara konsisten dan
berkesinambungan

16.90%

0

3.

Survei Kepuasan Masyarakat dipublikasikan dalam 26.76%
sistem informasi pelayanan (website)

56.34%

16.90%

4..

Hasil survei kepuasan masyarakat dilaporkan pada 67.61%
Unit Eselon I yang menaungi

15.49%

16.90%

5.

Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan 83.10%
ditindak lanjuti

16.90%

0

6.

Bagaimana Survei Kepuasan Masyarakat pada Manual
Satuan Kerja Bapak/Ibu dilakukan
67.61%

Online

Abstain

15.49%

16.90%

Sumber: Pengolahan data lapangan, tahun 2016

Survei yang dilaksanakan di unit-unit
layanan masih beragam atau berbeda satu
dengan yang lainnya, yaitu hanya 36.62%
yang menjawab sudah sesuai dengan
aturan, 46.48% tidak menggunakan aturan,
sedangkan 16.90% dari responden tidak
menjawab. Berdasarkan observasi dan
wawancara dengan informan hasil survei
yang dilaksanakan baru sebatas hasil
rekapitulasi pengguna layanan, belum
berbentuk laporan sesuai dengan sistematika
laporan baku. Dari jawaban responden yang
paling banyak menjawab menggunakan
aturan adalah unit layanan keimigrasian,
sedangkan unit layanan pemasyarakatan
hanya menggunakan indikator layanan
pengaduan pada layanan kunjungan.
Dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Nomor PAS1.14.OT.02.02
Tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar
Pelayanan
Pemasyarakatan,
Standar
tersebut ditetapkan untuk meningkatkan
dan mewujudkan Pemasyarakatan sebagai
lembaga Publik yang transparan, efektif dan
akuntabel serta menghasilkan layanan yang
berkualitas. Namun di dalam pelaksanaannya
belum sesuai dengan SOP tersebut.
Ada banyak faktor yang menyebabkan
implementasi kebijakan ini tidak berjalan yaitu,
kurangnya komitmen pimpinan, kurangnya
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sosialiasi aturan yang ada, komunikasi yang
tidak efektif, serta ketidakpatuhan pelaksana
di dalam kebijakan tersebut.
Suatu kebijakan tidak akan berjalan
efektif, walaupun aturan sudah jelas,
konsisten dan kebijakan tersebut secara
akurat ditransmisikan bila tidak didukung
oleh pelaksana yang secara kualitas maupun
kuantitas cukup, mempunyai kompetensi
tertentu yang mendukung pelaksanaan
kebijakan tersebut, informasi yang cukup
dan relevan. Komitmen pimpinan untuk
memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan
juga sangat penting, sumber daya yang
ada juga perlu untuk disiapkan. Di dalam
pasal 3 PERMENPAN Nomor 16 Tahun
2014 mencantumkan bahwa “Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana
tercantum dalam lampiran, merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini dan digunakan sebagai acuan bagi
penyelenggara pelayanan publik dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik”.
Dari hasil data yang dianalisis
menggambarkan bahwa tingkat ketidak
kepatuhan
unit
layanan
di
dalam
melaksanakan survei cukup tinggi yaitu
63.38% bila dijumlahkan yang menjawab ya
dan tidak menjawab (abstain) yaitu 46.48%
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dan 16.90% dari 71 jumlah responden.
Sudah seharusnya hasil survei dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan dan
dilaporkan kepada unit utama yang menaungi.
Berdasarkan data lapangan unit-unit layanan
di Kementerian Hukum Dan HAM sudah
melaksanakan survei secara konsisten, yaitu
sebesar 83.10% dari 71 responden. Beberapa
informan menjelaskan bahwa mereka
membuat rekapitulasi survei kepuasaan
masyarakat, ada yang menjawab, setiap 6
bulan sekali dan ada yang menjawab 1 tahun
sekali. Ini menunjukkan bahwa konsistensi
survei kepuasaan masyarakat sangat penting
untuk dilakukan. Pasal 2 ayat 1 PERMENPAN
Nomor 16 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
Hasil survei digunakan untuk menilai kualitas
layanan publik, namun bila dibutuhkan survei
dapat dilakukan pada tiap layanan seperti
bunyi pada pasal 2 Apabila dibutuhkan,
Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilengkapi
survei secara seketika setelah mendapat
pelayanan.
Terkait dengan kemudahan masyarakat
untuk mengakses hasil survei yang dilakukan
oleh unit-unit layanan di Kementerian
Hukum Dan HAM, sudah saatnya setiap
survei yang dilakukan dipublikasikan ke
situs resmi kementerian. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan, apakah hasil
survei kepuasaan masyarakat dipublikasikan
melalui sistem informasi (website), jawaban
dari 71 responden cukup rendah yaitu
berjumlah 26.76%, sedangkan sebagian
besar menjawab bahwa mereka melaporkan
kepada unit utama yaitu 67.61%. Sasaran
yang ingin dicapai dengan mempublikasikan
secara online hasil survei kepuasaan
masyarakat adalah agar masyarakat luas
dapat mengetahui dengan mudah seberapa
baik layanan yang ada di unit layanan
Kementerian Hukum Dan HAM.

Perkembangan dunia yang global
juga memaksa sumber daya manusia
untuk mempunyai kompetensi-kompetensi
yang baru agar bisa bersaing dengan
kemajuan yang ada. Begitupun Kementerian
Hukum Dan HAM, juga dituntut untuk
memanfaatkan tehnologi informasi. Namun
dalam kenyataannya, unit layanan belum
memanfaatkan
sepenuhnya
kemajuan
informasi tehnologi yang ada. Dalam kaitannya
dengan pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat hanya 15.49% dari 71 responden
baru menggunakan IT untuk melaksanakan
survei. Fakta ini bisa disebabkan oleh banyak
faktor, antara lain SDM, komitmen pimpinan
dan juga sarana prasarana yang ada.
Prosentase responden yang masih cukup
tinggi yang menggunakan survei secara
manual bila dijumlahkan dengan responden
yang tidak menjawab yaitu sebesar 67.61%
dan 16.90%. Tentunya hal ini harus menjadi
perhatian.
Kendala dan Hambatan Pelaksanaan
Survei Kepuasaan Masyarakat
Poin penting dari layanan publik adalah
bagaimana menyediakan dan memberikan
service/layanan kepada para pengguna atau
masyarakat sehingga masyarakat merasa
puas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan
publik, maka perlu dilakukan survei kepuasaan
kepuasaan masyarakat sebagai tolok ukur
kualitas layanan tersebut dan untuk sarana
evaluasi sejauhmana layanan tersebut dapat
memberikan kepuasaan kepada masyarakat.
Namun pada kenyataannya tidak setiap
layanan yang diberikan oleh pemerintah
dapat memuaskan masyarakat, tentu saja
ada faktor-faktor yang menghambat layanan,
begitupun dengan pelaksanaan survei
kepuasaan masyarakat yang dilakukan oleh
unit layanan di Kementerian Hukum Dan
HAM, dalam pelaksanaannya menemui
beberapa kendala dan hambatan. Ada
beberapa hambatan dalam pelaksanaan di
unit layanan pada Kementerian Hukum Dan
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HAM yaitu kendala sumber daya manusia
(SDM) dan sarana prasarana.
Dari data dan informasi yang diperoleh,
sebagian unit pelayanan masih belum
mengetahui adanya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Penyelenggara
Pelayanan Publik, sehingga survei yang
dilakukan hanya sebatas untuk mengetahui
respon masyarakat terhadap layanan. Survei
yang dilakukan masih dengan kategori puas
dan tidak puas, belum mengacu pada sembilan
kriteria yang yang tertuang PermenPANRB
Nomor 16 Tahun 2014 menjadi 9 (Sembilan)
unsur penilaian untuk mengukur indeks
kepuasan masyarakat.
Dari beberapa unit pelaksana teknis yang
melakukan survey kepuasan masyarakat
baik pemasyarakatan, keimigrasian, jasa
hukum maupun kekayaan intelektual masih
ditemukan belum adanya format yang baku
terkait survei yang dilakukan. Disamping itu
juga kendala sumber daya manusia yang
mengolah data hasil survey juga masih
terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk
membuat laporan.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan
dengan para pelaksana di unit layanan
pemasyarakatan, bahwa mereka belum
mengetahui adanya Standar Operating
Procedure (SOP) ataupun format baku
survey kepuasan masyarakat, hal ini
berbeda dengan data ataupun informasi
yang di dapat dari Direktorat Jenderal
Pemasyaratan yang telah membuat suatu
strategi tentang pemasyarakatan yaitu Buku
Strategi Penerapan Standar Pelayanan
Pemasyarakatan14, dalam buku standar

14
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tersebut telah diatur mengenai mekanisme
survey maupun indikator survey, bagaimana
melakukan survei hingga skoring sesuai
dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004
tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah dengan menggunakan
14 unsur penilaian. Di dalam buku tersebut
juga sudah diatur secara rinci tiap jenis
layanan yang ada di unit pemasyarakatan.
Survei kepuasan masyarakat yang
dilakukan baru sebatas dibagian layanan
kunjungan dengan cara menempatkan 3
buah kotak dengan warna hijau, kuning dan
merah yang berarti baik untuk warna Hijau,
cukup untuk warna Kuning dan buruk untuk
warna merah. Penempatan kotak tersebut
di lokasi terbuka menimbulkan adanya
kecenderungan bahwa pengguna layanan
merasa tidak aman, segan atau bahkan takut
untuk memberikan penilaian secara jujur.
Fenomena menjadi menarik ketika
aturan dan ketentuan sudah ada dan dibuat di
pusat, namun pada implementasinya, tingkat
pelaksana tidak mengetahui aturan tersebut.
Perlu adanya komunikasi dan penyebaran
informasi terkait aturan suatu kebijakan.
Komunikasi merupakan faktor yang penting
di dalam implementasi kebijakan, komunikasi
sangat menentukan berjalan tidaknya suatu
kebijakan, yaitu implementasi akan berjalan
efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuantujuan kebijakan dipahami oleh individuindividu yang bertanggungjawab dalam
pencapaian tujuan kebijakan. Konsistensi
atau keseragaman dari ukuran dasar dan
tujuan perlu dikomunikasikan sehingga
implementors mengetahui secara tepat ukuran
maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi
dalam organisasi merupakan suatu proses

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.14.OT.02.02 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar
Pelayanan Pemasyarakatan. Standar tersebut ditetapkan untuk meningkatkan dan mewujudkan Pemasyarakatan
sebagai lembaga Publik yang transparan, efektif dan akuntabel serta menghasilkan layanan yang berkualitas.

Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat…...(Imam Lukito)

yang amat kompleks dan rumit. Seseorang
bisa menahannya hanya untuk kepentingan
tertentu, atau menyebarluaskannya.15

PENUTUP
Kesimpulan
Pelaksanaan
Survei
Kepuasan
Masyarakat pada Unit Layanan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI, apabila
dilihat dari sisi kepatuhan terhadap aturan
survei kepuasaan masyarakat masih rendah,
dan belum optimal karena tidak mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014. Survei yang dilakukan
belum secara spesifik pada tiap jenis layanan.
Beragamnya jenis survei yang dilakukan,
belum ada format baku laporan hasil survei.
Masih banyak ditemukannya unit layanan
yang belum melaksanakan survei khususnya
unit layanan di pemasyarakatan. Dari sisi sikap
pelaksana pemahaman pentingnya survei
masih rendah. Komunikasi yang dilakukan
baik komunikasi secara vertikal dan harisontal
belum optimal. Komunikasi yang terjadi baik
antara pelaksana dengan unit utama masih
kurang intens yang menyebabkan adanya
hambatan pelaksanaan dilapangan.
Kendala dalam pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat pada Unit Layanan
Publik yaitu masih kurangnya pemahaman
aturan dan tanggung jawab pelaksana,
serta kurangnya komitmen pimpinan di
dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Minimnya kompetensi sumber daya manusia
dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Keterbatasan sarana prasarana dalam
memenuhi seluruh peralatan dan bahan
yang diperlukan di lapangan, sehingga
peralatan dan bahan yang tersedia pada
saat pelaksanaan kegiatan sehingga tidak

15

optimal. Kendala lain yang dirasakan adalah
kurangnya kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan survei
tersebut. Karena salah satu komponen yang
dapat mensukseskan adalah partisipasi aktif
dari masyarakat itu sendiri.
Saran/Rekomendasi
Untuk meningkatkan kepatuhan dalam
pelaksanaan survey perlu dibuat Peraturan
Menteri Hukum dan HAM yang mengatur SOP
Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan
yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.
Didalam Peraturan Menteri tersebut perlu
juga diatur sanksi dan reward yang tegas dan
jelas bagi unit layanan yang melaksanakan
dan mempublikasikan hasil survei kepada
masyarakat, sehingga semua unit layanan
akan dengan sungguh-sungguh mematuhi
aturan/kebijakan
tersebut.
Melibatkan
Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas
dan fungsinya dalam penguatan pengawasan
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
Memanfaatkan
serta
memperkuat
teknologi informasi dalam pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat dengan
memastikan bahwa yang memperoleh hak
akses adalah masyarakat yang benar-benar
telah menggunakan layanan, dan membuat
sistem informasi yang terintegrasi ke portal
kementerian, sehingga hasil survei dengan
mudah dapat diakses baik bagi pemangku
kepentingan ataupun masyarakat luas.
Meningkatkan kompetensi pegawai/
petugas yang melaksanakan survei dalam
teknik survei, pengolahan data hingga
penyusunan laporan serta pemanfaatan IT
melalui bimbingan teknis maupun pelatihan
dan pendidikan. Peningkatan sarana dan
prasarana yang memadai seperti anggaran,
personal computer, sistem pengolah data dan
lain sebagainya.

Edwards III, George C, Implementing Publik Policy. 1980 Congresinal, Quartely press
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Abstrak
Tuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahuntahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah
suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga
negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam kelompok
Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana
merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara
kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian
yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian terapan
(applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dari
permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan secara
cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model kebijakan alternatif negara
India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah berhasil menciptakan kondisi yang saling
menguntungkan antara kepentingan negara dan diasporanya. Negara India telah berhasil menarik
dan mengelola potensi diaspora secara efektif untuk membantu pembangunan dan pemajuan
negaranya. Model kebijakan yang memberikan previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian
dan kependudukan yang fleksibel) kepada Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah
Indonesia dalam menentukan kebijakan yang tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam
merumuskan model kebijakan alternatif harus mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk
dan objek kebijakan.
Kata Kunci: Dwikewarganegaraan, Diaspora Indonesia, Overseas Citizenship of India (OCI)

Abstract
The fulfillment demands of dual citizenship is not a simple matter because it related to constitutional
rights and obligations in citizens, causing resistance within the government as well as in Diaspora
Indonesia. Issues in this research, how to formulate appropriate policies and mutually beneficial
(symbiotic mutualism) between interests of Indonesian state and the Diasporas. The method used in
this research using qualitative approach. These results indicate that application of model alternative
policies to demands of dual citizenship have managed to create conditions of mutual benefit between
the interests of the state and diasporas. Indian country has managed to attract and effectively manage
the potential diaspora to assist the development and advancement of the country. Model policies that
provide previlege (privileges in the field of immigration and citizens are flexible) to the Diaspora can
be considered by the government of Indonesia in determining appropriate policies on demands of
dual citizenship.
Keywords: Dual Citizenship, Indonesian Diaspora, Overseas Citizenship of India (OCI)
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Selama bertahun-tahun tuntuan atas
penerapan
status
dwikewarganegaraan
di Indonesia terus berkumandang dan
selama bertahun-tahun pula tuntutan ini
belum dikabulkan. Tuntutan atas status
Dwikewarganegaraan Indonesia merupakan
inisiatif dari para Imigran Indonesia yang
berada di luar negeri dan juga dari sebagian
besar keluarga pelaku pernikahan antar
bangsa, baik yang berada di Indonesia
maupun yang berada di luar negeri, mereka
semua disebut dengan istilah Diaspora
Indonesia.
Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor yang secara umum bahwa
Diaspora Indonesia memiliki kemauan yang
kuat untuk menjadi bagian dari negara
Indonesia meskipun sebagian dari mereka
telah berganti status kewrganegraan negara
lain di mana mereka tinggal dan menetap
(Eks-WNI).1 Akan tetapi penerapan status
dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara
sederhana, tidak semudah membalikan
telapak tangan dan butuh perhitungan
yang matang karena hal ini merupakan
isu sensitif khususnya bagi negara-negara
penganut sistem kewarganegaraan tunggal
seperti
Indonesia.
Penyebab
belum
dikabulkannya tuntutan penerapan status
dwikewarganegaraan di Indonesia yaitu
masih terjadi perdebatan panjang dalam
ruang lingkup pemerintahan, masyarakat,
bahkan dalam kelompok Diaspora sendiri
karena berkaitan dengan hak dan kewajiban
konstitusional setiap warga negara. Resistensi

1
2
3
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yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai
alasan, misalnya dari segi keamanan terdapat
kekhawatiran
bahwa
kewarganegaraan
ganda dapat mendatangkan bahaya bagi
negara Indonesia (terorisme, radikalisme,
separatisme, dan lain sebagainya). Aspek
lain yang lebih mendasar adalah soal stigma,
di mana orang Indonesia yang melepas
kewarganegaraannya demi mendapatkan
kewarganegaran lain dianggap pragmatis
dan tidak nasionalis.2
Potensi yang dimiliki diaspora diberbagai
sektor
kehidupan
sebenarnya
dapat
diperhitungkan untuk berkontribusi dalam
pembangunan bangsa dan negara. Potensi
ini dapat dimaksimalkan apabila dikelola
secara efektif oleh negara. Terdapat beberapa
kebijakan yang mampu menciptakan kondisi
yang saling menguntungkan (symbiosis
mutualisme) antara pemerintah dan diaspora.
Beberapa
negara
telah
menarapkan
dwikewarganegaraan sebagai upaya menarik
kontribusi diaspora secara besar dalam
pembangunan negaranya. Selain itu ada
juga yang mengeluarkan kebijakan alternatif
sebagai upaya lain dari dwikewarganegaraan.3
Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan
kartu identifikasi khusus bagi diasporanya
serta memberikan beberapa keistimewaan
(previlege) yang biasanya hanya diberikan
untuk warga negaranya.
Pemerintah Indonesia harus segera
mengambil
sikap
dalam
menanggapi
permasalahan tersebut agar tidak semakin
banyak kehilangan potensi yang dimiliki oleh
Diaspora Indonesia. Perlu pertimbangan
yang matang dan mengedapankan unsur
kehati-hatian dalam mengambil kebijakan

Team Petisi Dwikewarganegaraan Diaspora Indonesia, Petisi Dwikewarganegaraan (http://www.petisidkindonesia.
com/ diaskses pada 25 Juli 2015).
Yassona H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Disampaikan dalam diskusi 'Dwi Kewarganegaraan dan
Potensi Diaspora Indonesia' di KBRI Washington DC, Amerika Serikat, 20 Mei 2015
Dovelyn Rannveig Aguinas and Kathleen Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development;
A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries, International Organization for Migration
(IOM)
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yang tepat. Selain itu, perlu dipertimbangkan
juga model kebijakan alternatif sebagai upaya
lain dari penrapan dwikewarganegaraan
sebagaimana yang telah diterapkan oleh
Negara India. Tidak menutup kemungkinan
bahwa
kebijakan
alternatif
tersebut
merupakan solusi dari permasalahan tuntutan
dwikewarganegaraan di Indonesia.

2.

Peneilitian
ini
bersifat
deskriptif
analitis yang menggambarkan secara
keseluruhan objek yang diteliti dan tujuan
dari penelitian secara sistematis dengan
menganalisis data yang diperoleh.
3.

1.

Apa yang melatarbelakangi tuntutan
dwikewarganegaraan yang dilakukan
diaspora Indonesia?

2.

Bagaimana
upaya
pemerintah
Indonesia
menanggapi
tuntutan
dwikewaraganegaraan?

3.

Bagaimana bentuk kebijakan alternatif
yang diterapkan negara India? Apa
keuntungan yang diperoleh melalui
penerapan kebijakan alternatif tersebut?

4.

Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,
bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang lengkap dari permasalahan yang
dirumuskan.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berupa data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan beberapa
narasumber yang dianggap berkompeten,
dintaranya: Indonesia Diaspora Network
(IDN); Pejabat Pemerintah Bidang
Keimigrasian
(Direktorat
Jenderal
Imigrasi); Pejabat Pemerintah Bidang
Administrasi Hukum Umum (Direktorat
Jenderal AHU); Kementerian Bidang Luar
Negeri (Desk Diaspora); Kementerian
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
Kedutaan Besar India untuk Indonesia.
Data sekunder diperoleh melalui studi
dokumen dan literatur berupa UU
Kependudukan India (Citizenship Act)
No 57 Tahun 1955, UU 12 tahun 2006
tentang kewarganegaraan, UU No 6
tahun 2011 tentang keimigrasian serta
referensi lainnya seperti; buku-buku,
literatur, dan bacaan yang berkaitan
dengan penelitian ini.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai bahan pertimbangan pemerintah
dalam merumuskan solusi kebijakan yan
tepat dan saling menguntungkan (simbiosis
mutualisme) antara kepentingan Negara
Indonesia dan Diaspora. Untuk

Bentuk
Bentuk penelitian ini adalah penelitian
terapan (applied research), Penyelidikan
dilakukan penuh kehati-hatian secara
sistematik dan terus menerus terhadap
suatu masalah (sosial) dengan tujuan
agar hasil penelitian dapat digunakan
segera untuk keperluan tertentu.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
penilitian di atas maka pokok permasalahan
dalam penilitian ini yaitu: Bagaimana
merumuskan kebijakan yang tepat dan saling
menguntungkan (simbiosis mutualisme)
antara kepentingan Negara Indonesia
dan Diaspora Indonesia. Untuk menjawab
permasalahan
tersebut
maka
dalam
penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan
penelitian, antara lain:

Sifat

5.

Analisa Data
Analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif melalui tiga teknik
analisisis data kualitatif yaitu reduksi
data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data sebagai
bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, mem
buang yang tidak perlu dan meng
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organisasi data. Kemudian penyajian
data, informasi yang disusun dalam
bentuk kualitatif berupa teks naratif
(berbentuk catatan lapangan), matriks,
grafik, jaringan dan bagan. Terakhir yaitu
penarikan kesimpulan yang merupakan
hasil analisis yang dapat digunakan
untuk mengambil tindakan.

PEMBAHASAN
Diaspora
Indonesia
Dwikewarganegaraan

dan

Tuntutan

Berdasarkan karakteristik para migran
di era global sekarang ini, mereka berbeda
dibanding era sebelumnya. Menurut Gabriel
Sheffer, para migran dalam era global
sekarang ini atau bisa juga disebut sebagai
Diaspora modern adalah kelompok etnis
minoritas migran asal yang bertempat tinggal
dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi
mempertahankan
hubungan sentimental
dan material yang kuat dengan tanah air
atau negara asal mereka.4 Para migran
di era globalisasi saat ini pada umumnya
merupakan orang-orang berpendidikan dan
memiliki kemampuan baik teknis maupun
manajerial.
Sejalan dengan penyebaran warga
negara Indonesia ke luar negeri yang pada
umumnya mereka bekerja, menuntut ilmu,
menjalankan bisnis, atau mereka yang pergi
dari Indonesia dengan tidak direncanakan.
Kecuali kelompok terakhir, ciri dari kelompok
ini yaitu mereka telah memiliki pekerjaan
tetap (permanent residence). Pada tahun
2015, jumlah persebaran orang Indonesia
ke luar negeri sekitar 4,6 juta jiwa. Menurut
data Indonesian Diaspora Network (IDN) saat

4
5
6
7
8
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ini jumlah diaspora Indonesia tercatat sekitar
6-8 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 4,6
juta Warga Negara Indonesia di luar negeri
dan 1,5 juta eks-Warga Negara Indonesia
dan keturunanya yang tersebar dan tinggal
diberbagai negara beserta keturunannya.5
Sebagian besar Diaspora Indonesia
adalah orang-orang yang berhasil secara
ekonomi dan pendidikan. Mereka memiliki
potensi yang dapat dperhitungkan sebagai
none-state actor untuk berkontribusi dalam
pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
Saat ini diaspora Indonesia menuntut adanya
peraturan kebijakan yang memfasilitasi
kontribusi mereka dalam proses transformasi
negara Indonesia dalam bidang sosial,
ekonomi serta ilmu pengetahuan dan
teknologi. Tuntutan yang dilakukan diaspora
tersebut antara lain:


Diaspora Indonesia menuntut tidak
kehilangan status WNI nya, bila diaspora
mendapatkan
kewarganegaraan
di
negara lain (dwikewarganegaraan).6



Terdapatnya
kemudahan
dan
kebebasan bagi diaspora Indonesia
khususnya Eks-WNI untuk masuk atau
keluar dan menetap di wilayah negara
Indonesia, misalnya kemudahan dalam
mendapatkan visa khusus, ijin tinggal
tetap maupun terbatas.7



Terdapatnya peraturan yang fleksibel
bagi diaspora Indonesia (Eks-WNI) yang
ingin melakukan Investasi, mendapatkan
pekerjaan sebagai tenaga ahli, pembelian
properti dan lain-lain.8

Sebagian Diaspora Indonesia me
yakini bahwa melalui penerapan status
dwikewarganegaraan bagi Diaspora akan
mengakomodir seluruh tuntutan mereka dan

Gabriel Sheffer, ed. A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics, London, St. Martin Press, 1986.
Imelda Bachtiar, “Diaspora Indonesia bakti untuk Negeriku”, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015.
Team Petisi Dwikewarganegaraan Diaspora Indonesia, Petisi Dwikewarganegaraan (http://www.petisidkindonesia.
com/ diaskses pada 25 Juli 2015).
Tim Advokasi Visa Khusus dan Kartu Diaspora Indonesia IDN USA National Convention – New Orleans, Louisiana
1-3 August 2014
Wawancara Pengurus Indonesian Diaspora Network (IDN) pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jakarta.
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akan menarik potensi mereka secara besar.
Keyakinan tersebut diperkuat oleh beberapa
hasil studi yang membuktikan bahwa
banyak negara mampu menarik potensi
ekonomi dan human capital dari diaspora
secara besar melalui penerapan kebijakan
dwikewarganegaraan bagi diasporanya.
Penelitian
yang
telah
dilakukan
oleh Leblang yang membandingkan 133
negara yang telah menerapkan sistem
dwikewarganegaraan atau lebih dalam kurun
waktu 1980-2009. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa dwikewarganegaraan
mendorong remitansi yang lebih besar
karena
kebijakan
tersebut
didesain
untuk menimbulkan perasaan inklusif
dan pengakuan dari tanah air terhadap
Diasporanya. Selain itu, penelitian Leblang
menunjukan negara yang menerapkan sistem
dwikewarganegaraan memperoleh 78%
lebih banyak remitansi dibandingkan negara
dengan sistem kewarganegaraan tunggal.
Contohnya adalah negara Mexico, sebelum
menerapkan kebijakan dwikewarganegaraan
bagi diasporanya hanya memperoleh
remitansi sebesar $2.3 milyar, tetapi setelah
menerapkan dwikewarganegaraan sejak
tahun 1998 Mexico menerima lebih dari
$ 6 milyar remitansi per tahun.9 Secara
global negara-negara yang menerapkan
dwikewarganegaraan atau lebih telah
mengalami kemajuan tidak hanya disektor
ekonomi melainkan diberbagai bidang lainnya
seperti sosial, politik, budaya, teknologi dan
informasi.
Sistem Kewarganegaraan Indonesia dan
Keistimewaan Khusus Bagi Diaspora
Secara yuridis formil bahwa sistem
kewarganegaraan
Indonesia
menganut
sistem kewarganegaraan tunggal (single
citizenship). Ketentuan mengenai sistem
9
10

kewarganegaraan Negara Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Undang-Undang Kewarganegaraan) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007
tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dalam menanggapi tuntutan dwi
kewarganegaraan yang dilakukan oleh
Diaspora, Pemerintah Indonesia sebenarnya
telah memberikan beberapa kebijakan
yang memperhatikan atau memberikan
beberapa keistimewaan khusus yang
memberikan kemudahan bagi Diaspora
Indonesia. Misalnya, dalam perubahan
Undang-Undang Kewarganegaran Indonesia
saat ini telah memuat ketentuan mengenai
dwikewarganegaraan terbatas bagi anak hasil
perkawinan campuran. Pada pasal 4 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan
bahwa Negara Indonesia memberikan
status dwikewarganegaraan terbatas bagi
anak hasil perkawinan campuran sampai
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum
menikah. Pada usia 18 (delapan belas) tahun
anak tersebut diharuskan memilih salah
satu kewarganegaraannya dan diberi jangka
waktu 3 tahun (maksimal berusia 21 tahun)
untuk menentukan kewarganegaraannya
karena secara hukum positif Indonesia tidak
menganut asas dwikewarganegaraan.10
Dari sisi regulasi keimigrasian Indonesia
saat ini telah memberi kemudahan dan situasi
yang kondusif bagi diaspora Indonesia untuk
keluar masuk wilayah Indonesia, berkunjung
ataupun tinggal di Indonesia. Berbagai
fasilitas keimigrasian yang memberikan
kemudahan
bagi
diaspora
Indonesia
khususnya
eks-WNI
(Warga
Negara
Indonesia) dan anak keturunannya telah

David Leblang, Harnessing the diaspora: the political economy of dual citizenship, migrant remittances and return.
Departement of Politics, University of Virginia, Virginia. 2003.
Term of Reference (TOR) Diskusi Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan UndangUndang Tentang Kewarganegaraan Ganda.
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Dalam Undang-Undang tersebut diaspora
Indonesia (Eks-WNI dan anak keturunannya)
memperoleh kemudahan untuk masuk ke
wilayah Indonesia dengan menggunakan
semua fasiltas Keimigrasian yang meliputi;
bebas visa kunjungan bagi diaspora, Visa on
Arrival (Visa kunjungan saat kedatangan),
Visa kunjungan satu kali atau beberapa kali
perjalanan, Visa tinggal terbatas (Vitas),
alih status izin tinggal kunjungan menjadi
izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal
terbatas menjadi izin tinggal tetap. 11
Fasilitas keimigrasian yang diberikan
kepada Diaspora Indonesia ini berbeda
dengan yang diberikan kepada Warga Negara
Asing murni. Terdapat beberapa kemudahan
dan keistimewaan khusus bagi Diaspora
Indonesia meskipun bagi mereka yang sudah
berganti kewarganegaraan (Eks-WNI) dan
ketururnannya. Kebijakan ini merupakan
langkah yang progresif pemerintah untuk
menarik potensi Diaspora Indonesia. Akan
tetapi belum cukup jika terbatas dalam bidang
keimigrasian, perlu disinergikan dengan
beberapa kebijakan dalam bidang lain untuk
dapat menarik potensi diaspora secara
maksimal dan efektif.
Kebijakan Negara India dalam Menyikapi
Tuntutan Dwikewarganegaraan
Terdapat
sejumlah
negara
telah
mengeluarkan kebijakan dengan me
ngeluarkan pendaftaran kartu identifikasi
khusus bagi diasporanya dan memberikan

11
12
13
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beberapa keistimewaan kepada diasporanya
yang biasanya diberikan hanya untuk warga
negaranya sebagai upaya menarik potensi
diaspora secara besar dalam pembangunan
negara.12
Sama halnya dengan kondisi Indonesia
saat ini, kelompok Diaspora India menuntut
agar
pemerintah
India
menerapkan
dwikewarganegaraan
sebagai
sistem
kewarganegaraannya. Akan tetapi pada
tahun 2002 Komite Tingkat Tinggi Diaspora
India merumuskan kebijakan Overseas
Citizenship of India (OCI) sebagai upaya
lain dari penerapan dwikewarganegaraan
(alternatif). Melalui pengkajian mendalam
dan pertimbangan yang matang, kebijakan
OCI Card dikeluarkan pemerintah India pada
tahun 2005 setelah amandemen UndangUndang Kewarganegaraan India tahun 1955
(India Citizenship Act, 1955).13
Melalui analisis perbandingan hak atau
keuntungan yang diperoleh dalam skema
kebijakan Overseas Citizenship of India
(OCI) dan kebijakan dwikewarganegaraan.
Secara jelas dari perbandingan kedua skema
kebijakan tersebut terdapat perbedaan
signifikan
yang
menunjukkan
bahwa
kebijakan Overseas Citizenship of India (OCI)
bukanlah atau tidak sama dengan kebijakan
dwikewarganegaraan
(India
Citizenship
Act, 1955 point 7c). Dapat digambarkan
bahwa melalui kebijakan OCI Card, diaspora
India memperoleh beberapa kemudahan
dalam berkontribusi secara penuh untuk
pembangunan negaranya, antara lain:
Memperoleh kemudahan untuk keluar
masuk negara India dan tanpa ada batasan
untuk mengunjungi atau menetap di India;

Wawancara Friement Fs Aruan (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) – Kementerian Hukum dan HAM RI,
pada tanggal 5 Oktober 2016 di Jakarta.
Dovelyn Rannveig Aguinas and Kathleen Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development;
A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries, International Organization for Migration
(IOM)
Sohalia Verma, Instruments of Engagement: Assessing India’s PIO and OCI Schemes, CARIM-India Research
Report 2013
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Memperoleh kemudahan untuk pendidikan dan
bekerja di negara India; Memperoleh hak dan
perlakuan yang sama dengan warga negara
India dalam bidang ekonomi, keuangan dan
pendidikan; Memperoleh kemudahan untuk
melakukan investasi, memiliki perumahan
dan property lainnya meskipun tidak dapat
memiliki atau mengakuisisi lahan/tanah
produktif (pertanian, perkebunan, perhutanan
dan pertambangan). Selain dari berbagai
fasilitas dan hak-hak yang akan diperoleh
diaspora India sebagai subjek dari kebijakan
OCI, terdapat juga batasan-batasan bagi
pemegang OCI Card sebagai pembeda dari
kebijakan dwikewarganegaraan. Batasan
tersebut antara lain yaitu; Diaspora India tidak
bisa memilih (Vote) dalam pemilihan umum,
tidak bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan
atau Dewan Legislatif/ Parlemen, tidak bisa
menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden,
Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi atau jabatan strategis lainnya, tidak
dapat bekerja dipemerintahan kecuali atas
permintaan khusus dari pemerintah negara
India dan tidak bisa mendapatkan Paspor
India.14
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah
India berhasil memanfaatkan potensi yang
dimiliki diasporanya. Dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun. India berhasil menarik
potensi diasporanya dan menjadi salah
satu negara dengan Golbal Power yang
sangat besar mengalahkan negara-negara
lain termasuk negara yang menerapkan
kebijakan dwikewarganegaraan. Beberapa
fakta keberhasilannya (diaspora effect)
antara lain:15



Berdasarkan data World Bank, India telah
menjadi negara dengan jumlah remitansi
tersbesar pertama. Jumlah remitansi
negara India pada tahun 2012 yaitu US $
70.000.000 mengalahkan negara China,
Philipina dan negara-negara maju
lainnya penerap dwikewarganegaraan.
Selain itu berdasarkan data International
Monetary Fund (IMF), negara India
menjadi negara dengan pertumbuhan
ekonomi terbesar pertama pada tahun
2014, 2015 dan 2016 yang diperkirakan
akan terus bertahan sebagai negara
dengan pertumbuhan ekonomi terbesar.
Pertumbuhan ekonomi negara India
pada tahun 2014 sebesar 7,2 % dan
pada tahun 2015 naik sebesar 7,5 %
mengalahkan negara China dan negaranegara maju lainnya.

Beberapa fakta-fakta tersebut me
nunjukkan bahwa Negara India mampu
menciptakan kondisi yang saling memberikan
keuntungan antara kepentingan negara
dan
diaspora
dengan
memfasilitasi
kontribusi diaspora melalui skema kebijakan
keimigrasian dan kependudukan yang
fleksibel bagi Diaspora tanpa merubah sistem
kewarganegaraannya.
Skema Kebijakan Alternatif bagi Diaspora
Indonesia
Keberhasilan negara India dalam
mengelola potensi diasporanya secara efektif
perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia
sebelum mengambil kebijakan yang tepat.
India sebagai salah satu negara yang
berhasil menarik potensi diasporanya secara
besar dan mampu mengalahkan negaranegara
penerap
dwikewarganegaraan
melalui kebijakan alternatif. Kebijakan yang
didesain dalam bentuk kartu semacam visa
yang tidak hanya memberikan bukti identitas
dan memfasilitasi pengumpulan data,



Jumlah diaspora India sekitar 2 % dari
total penduduk negara India, tetapi
total perolehan uang dari mereka sama
dengan 35 % total Gross Domestic
Product (GDP) negara India.

14
15

India Citizenship Act, 1955 point 7C
Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh International Organization of Migration (IOM) & Migration Policy Institue
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tetapi juga memberikan beberapa manfaat
yang memungkinkan diaspora India dapat
menikmati hak yang sama dengan warga
negara asli India, meskipun terdapat batasanbatasan tertentu.
Skema kebijakan yang diterapkan
Negara India perlu dipertimbangkan sebagai
pilihan alternatif terhadap upaya lain dari
pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan
Diaspora Indonesia. Meskipun Pemerintah
Indonesia telah menerapkan kebijakan
yang memberikan keistimewaan khusus
bagi diaspora Indonesia, akan tetapi
masih terbatas dalam bidang keimigrasian.
Perumusan skema kebijakan alternatif bagi
diaspora Indonesia dapat menggunakan
bentuk kartu, misalnya dengan menerbitkan
Persons of Indonesian Original (PINO) Card
atau Indonesian Diasporas (INDI) Card.
Sama halnya dengan OCI Card¸ bentuk
kebijakan dengan skema kartu ini nantinya
tidak sebatas sebagai identitas diaspora dan
pendataan diaspora Indonesia di luar negeri
tetapi juga dapat dipergunakan sebagai
sarana untuk mempermudah mendapatkan
visa khusus, ijin tinggal tetap maupun terbatas
dan bebas untuk keluar/masuk wilayah
Indonesia, serta diberikan kemudahan dalam
berpartisipasi untuk pembangunan Indonesia
seperti; melakukan investasi termasuk hak
atas kepemilikan yang dibatasi, menjadi
tenaga pendidik ahli dalam bidangnya dan
pembelian properti.
Meskipun demikian, kebijakan ini pun
perlu memberikan batasan-batasan kepada
diaspora Indonesia, misalnya tidak bisa
memilih (Vote) dalam pemilihan umum, tidak
bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan
atau Dewan Legislatif/ Parlemen, tidak bisa
menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden,
Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
atau jabatan strategis lainnya, tidak dapat
bekerja dipemerintahan India, kecuali atas
permintaan khusus dari pemerintah pusat dan
tidak bisa mendapatkan Paspor Indonesia.
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Selain itu, sebagai persyaratan khusus untuk
mendapatkan PINO Card ata INDI Card ini
diapora harus dapat membuktikan diri tidak
terlibat dalam kejahatan dan atau bukan/tidak
menjadi anggota organisasi terlarang.

PENUTUP
Kesimpulan
Tuntutan atas status dwikewarga
negaraan yang dilakukan oleh sebagaian
kelompok diaspora Indonesia adalah sebagai
bentuk dari ketidakpuasan atas kebijakan
pemerintah yang berlaku saat ini, sehingga
semua potensi diaspora Indonesia tidak
dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk
pembangunan ekonomi dan nasional negara
Indonesia. Disatu sisi, kebijakan pemerintah
Indonesia terhadap diaspora khususnya
bagi Eks-WNI terbatas dalam bidang
keimigrasian, namun disisi lain mereka masih
mengalami kesulitan untuk memberikan
kontribusi secara besar kepada negara
Indonesia, baik dalam bentuk investasi
maupun dalam bidang ketanagakerjaan dan
human capital transfer. Oleh karenanya,
kebijakan alternatif dapat menjadi solusi
terhadap permasalahan tuntutan Diaspora
Indonesia melalui penerapan kebijakan
khusus yang mencangkup aspek “Subjek”
(definisi Diaspora Indonesia), “Bentuk”
(skema kebijakan seperti: Kartu Diaspora
Indonesia (INDI Card/ PINO Card), dan
“Objek” (termasuk hal-hal yang mengatur
batasan-batasan
untuk
membedakan
dengan sistem dwikewarganegaraan) dalam
kebijakan tersebut. Kebijakan ini perlu tetap
mengedepankan asas kewarganegaraan
tunggal.
Saran
Pertama, Kementerian Luar Negeri;
Kementerian Hukum dan HAM: Kementerian
Dalam Negeri; dan Kementerian Koordinasi
Politik Hukum dan Keamanan: Perlu
merumuskan definisi tentang diaspora
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Indonesia sebagai terminologi baru yang
dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan
kebijakan.
Kedua, Kementerian Hukum dan HAM:
Perlu melakukan upaya harmonisasi peraturan
perundang-undangan guna mengakomodir
tuntutan
diaspora
Indonesia
dengan
memberikan kemudahan bagi diaspora
untuk berpartisipasi dalam pembangunan
Indonesia antara lain seperti; melakukan
investasi termasuk hak atas kepemilikan
yang dibatasi dan menjadi tenaga pendidik
ahli dalam bidangnya.

265

JIKH, Vol 10 No 3. November 2016

DAFTAR PUSTAKA
Buku, Makalah, Jurnal
Aguinas, Dovelyn Rannveig and Kathleen
Newland, Developing a Road Map for
Engaging Diasporas in Development;
A Handbook for Policymakers and
Practitioners in Home and Host
Countries, International Organization for
Migration (IOM).
Bachtiar, Imelda. Diaspora Indonesia bakti
untuk Negeriku, Jakarta : PT. Kompas
Media Nusantara. 2013.
Cohen, Robin. Global Diasporas an
Introduction; Second Edition, USA and
Canada: Routledge. 2008.
Dufoix, Stephanie. Diasporas, Berkeley:
University of California Press. 2008.
Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh
International Organization of Migration
(IOM) & Migration Policy Institue.
International Organization for Migration,
Glossary
on
Migration,
Geneva,
Switzerland.
Kajian Dwikewarganegaraan, Executive
Summary: Dwikewarganegaraan bagi
Diaspora, Indonesian Diaspora Network.
Leblang,David. Harnessing the diaspora: the
political economy of dual citizenship,
migrant
remittances
and
return.
Departement of Politics, University of
Virginia, Virginia.
Sheffer, Gabriel, ed. .A New Field of Study:
Modern Diasporas in International
Politics, London, St. Martin Press, 1986.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.
“Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat”, Jakarta: CV. Rajawali,
1990.
Term of Reference (TOR) Diskusi Dalam
Rangka Penyusunan Naskah Akademik
dan Draf Rancangan Undang-Undang
Tentang Kewarganegaraan Ganda
Verma, Sohalia. Instruments of Engagement:
Assessing India’s PIO and OCI Schemes,
CARIM-India Research Report. 2013.

266

Internet, Dokumen Elektronik
Booklet Diaspora Indonesia Diaspora dan
Dinamika Kewarganegaraan Indonesia,
www.DiasporaIndonesia.org
diakses
pada 24 Juli 2015.
Embassy of Republic Indonesia Washington
DC,
Fasilitas
Keimigrasian
Bagi
Diaspora Eks-WNI, tersedia di http://
www.embassyofindonesia.org diakses
pada 27 Juli 2015.
Indonesian Diasporas Network (IDN), Petisi
Dwikewarganegaraan Indonesia. 2004.
www.DiasporaIndonesia.org
diakses
pada 25 Juli 2015
Sambutan Presiden Indonesia Diaspora
Network pada Kongres Diaspora
Indonesia Ke-3 di Jakarta tanggal 12-14
Agustus 2015.
Tim Advokasi Visa Khusus dan Kartu Diaspora
Indonesia IDN USA National Convention
– New Orleans, Louisiana 1-3 August
2014
Overseas Citizenship of India (Not
a Dual Citizenship), tersedia di
h t t p : / / w w w. i m m i h e l p . c o m / n r i /
overseascitizenshipindia/
Yassona H Laoly (Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia), Disampaikan dalam
diskusi ‘Dwi Kewarganegaraan dan
Potensi Diaspora Indonesia’ di KBRI
Washington DC, Amerika Serikat, 20 Mei
2015
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Undang-Undang
Kewarganegaraan)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2007 tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan,
Pembatalan,
dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwikewarganegaraan.....(Junaidi Abdillah)

India Citizenship Act, 1955 (Undang-Undang
Kewarganegaraan India Tahun 1955).
Wawancara
Wawancara dengan Pengurus Indonesian
Diaspora Network (IDN).
Wawancara dengan Friement Fs Aruan
(Direktur Izin Tinggal dan Status
Keimigrasian).

267

Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang……(Randy Pradityo)

KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA
(Criminalization of Authority Abuse In Criminal Act Related to Management
And Accountability of State Finance)
Randy Pradityo
Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH)
Jalan Kenanga 14 Rt. 03 No. 37, Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu 38223
Phone: 081368944428
E-mail: randy_pradityo@yahoo.com
Tulisan Diterima: 30 September 2016; Direvisi: 21 November 2016;
Disetujui Diterbitkan: 25 November 2016

Abstrak
Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, hendaknya mengutamakan
asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara
memang cukup rentan dengan pelanggaran bahkan menjurus pada penyalahgunaan wewenang,
terutama ketika dalam proses pemeriksaan, pertanggungjawaban maupun setelahnya. Karena
kerentanan itu pula, perlu berbagai upaya agar dapat menanggulangi pelanggaran atau
penyalahgunaan wewenang tersebut, salah satunya melalui sarana penal. Penulis menganalisa
kebijakan kriminalisasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan, yang memang mempunyai kewenangan
cukup besar dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka dari
itu untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang tersebut, perlu keterlibatan dari masyarakat
luas sebagai fungsi kontrol agar tercipta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara yang baik dan transparan.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana, Keuangan Negara.

Abstract
In managing and taking responsibility for state finance should accentuate transparency and
accountability principles. Because it is vulnerable with a violation that even it can lead to abuse of
authority, especially when examining the process, accountability and after. So, it is necessary to
prevent the violation or its abuse through court proceedings (penal). The writer analyzes criminalization
policy of authority abuse in managing and taking accountability of state finance conducted by finance
auditor whose big authority in examining of state finance. To prevent its abuse, it is needed the
involvement of society as control function in order to create a good and transparency of management
and accountability of state finance system.
Keywords: criminalization, authority abuse, criminal act, state finance
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PENDAHULUAN

negara, sehingga pembangunan dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, men
cerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut
merupakan
rumusan
alinea
keempat
pembukaan Undang-undang Dasar 1945,
sekaligus tujuan dan kewajiban dari negara
kepada rakyatnya.

Selain daripada itu, pengelolaan
keuangan negara hendaknya mengupayakan
asas
transparansi
dan
akuntabilitas.
Hal tersebut dikarenakan pengelolaan
keuangan negara memang cukup rentan
dengan pelanggaran serta penyalahgunaan
wewenang, terutama ketika dalam proses
pemeriksaan, pertanggungjawaban maupun
setelahnya.
Pelanggaran
dalam
hal
pengelolaan keuangan negara, jika merujuk
pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(selanjutnya disebut dengan UU P3KN) dapat
dilakukan oleh setiap orang yang terperiksa,
dalam hal ini biasanya identik dengan pejabat
negara yang mengelola keuangan negara.
Misalnya, dalam hal menghalangi proses
pemeriksaan pertanggungjawaban terhadap
keuangan negara tersebut.

Berdasarkan rumusan diatas, ke
wajiban negara tidak hanya berhenti
pada pembangunan infrastruktur saja.
Pembangunan berkaitan dengan suatu
proses perubahan yang direncanakan, yang
tentunya mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat, dan di dalamnya termasuk
pembangunan manusia itu sendiri. Efektifitas
dan keberhasilan pembangunan akan
tercapai apabila faktor sumber daya manusia
(SDM) dan keuangan tersedia atau memadai.
Kedua faktor tersebut sangat dominan,
terutama keuangan yang memang menjadi
sumber pembiayaan sekaligus energi dari
roda pembangunan.
Dengan rencana keuangan yang cukup
besar untuk dipergunakan membiayai
program pembangunan, maka program
pembangunan yang telah dicanangkan
tersebut berpotensi tercapai dengan baik
apabila disertai dengan aturan hukum yang
mengandung keseragaman, dalam artian
hukum yang tidak menimbulkan kerancuan
terhadap yang berkaitan dengan keuangan
negara.1 Selain melalui sarana hukum,
diperlukan pula tindakan yang amat bijak,
efektif dan efisian dalam mengelola keuangan

1
2
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Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang
biasanya dilakukan oleh setiap pemeriksa
yang mempunyai kewenangan memeriksa
setiap pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara. Hal tersebut diamini
pula oleh Jean Rivero dan Jean Waline
seperti yang dikutip oleh Baharuddin Lopa.
Jean Rivero dan Jean Waline membagi
penyalahgunaan kewenangan atas beberapa
point, yakni sebagai berikut:2
1.

Penyalahgunaan
wewenang
untuk
melakukan
tindakan-tindakan
yang
bertentangan dengan kepentingan umum
atau untuk menguntungkan kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan;

2.

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti
bahwa tindakan pejabat tersebut adalah
benar ditujukan untuk kepentingan

Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, makalah disampaikan pada Diskusi Publik
“Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional
(KHN-RI), Jakarta 26 Juli 2006.
Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 29.

Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang……(Randy Pradityo)

umum, tetapi menyimpang dari tujuan
apa kewenangan tersebut diberikan
oleh undang-undang dan peraturan
perundangan lainnya;
3.

Penyalahgunaan kewenangan dalam
arti menyalahgunakan prosedur yang
seharusnya
dipergunakan
untuk
mencapai tujuan tertentu tetapi telah
menggunakan prosedur lain agar
terlaksana.

Maka dapat diartikan, penyalahgunaan
wewenang terjadi dikarenakan salah satu
penyebabnya adalah adanya kesempatan
serta jabatan atau kekuasaan. Kekuasaan
yang idealnya memenuhi karakteristik
mengabdi kepada kepentingan umum, tidak
bersifat subjektif dan harus mengasihi, namun
nyatanya justru sebaliknya.3
Pemicunya
tentu
orang
akan
cenderung
menggunakan
kesempatan
untuk menyalahgunakan jabatan atau
kekuasaan manakala berada pada posisi
yang memungkinkan itu. Ini dilakukan
untuk memperkaya diri sendiri, orang lain
atau korporasi yang tentunya bersifat
merugikan perekonomian atau keuangan
negara. Syed Husein Alatas pun mengamini
pernyataan tersebut, Alatas menyatakan
bahwa makin bertambah luasnya kekuasaan
dan kesempatan birokrasi maka tindakan
koruptif semakin terasa pengaruhnya.4
Kecenderungan ini didukung juga dalam
sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh
Lord Acton bahwa power tends to corrupt,
absolute power tends to corrupt absolutely.
Penyalahgunaan wewenang dalam
hal ini, kekuasaan dan jabatan, baik secara
langsung maupun tidak langsung berkaitan
dengan kejahatan politik. Hal ini disebabkan
ketika melakukan proses penggunaan
3
4
5
6

anggaran, dari sebelum anggaran tersebut
disahkan
hingga
anggaran
tersebut
dikelola dan dipertanggungjawabkan me
rupakan bagian dari proses politik. Proses
politik sebagai bagian dari kebijakan,
tentu melibatkan pemegang kekuasaan
didalamnya, sehingga selain disebut sebagai
kejahatan politik, penyalahgunaan wewenang
dalam penggunaan keuangan negara ini bisa
disebut juga kejahatan pemegang kekuasaan.
Serupa dengan apa yang penulis
kemukakan diatas, R. Herlambang Perdana
Wiratraman menyatakan juga bahwa Hukum,
sebagaimana banyak diterjemahkan melalui
materialisasi teks-teks telah menempatkannya
sebagai konfigurasi politik yang bekerja.
Artinya, hukum telah dibuat secara sadar
oleh pembuat/pengambil kebijakan dengan
sejumlah pemahaman dan kepentingan yang
mereka miliki.5
Dengan demikian, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang
memang rentan dengan pelanggaran dan/
atau penyalahgunaan wewenang, diperlukan
adanya ketentuan pidana yang merumuskan
dan mengatur setiap tindak tanduk dari pejabat
atau pihak lain dan pemeriksa apabila terbukti
melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan
wewenang yang disangkakan.

PEMBAHASAN
Penanggulangan kejahatan atau tindak
pidana dengan menggunakan hukum pidana
merupakan cara yang paling tua, setua
peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang
menyebutnya sebagai older philosophy of
crime control.6 Berkaitan dengan pernyataan
tersebut, maka pidana yang merupakan
peninggalan dari kebiadaban masa lalu, atau

Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 53-54.
Syed Husein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan
Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987), hlm. 122.
R. Herlambang Perdana Wiratraman dalam Donny Danardono (editor), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia
(Jakarta: HuMa, 2007), hlm 53
Gene Kassebaum, Delinquency and Social Policy (London: Prentice-Hall Inc., 1974), hlm. 93.
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oleh H. L. Packer7 dikenal dengan sebutan a
vestige of our savage past sudah seharusnya
dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan
pada pandangan bahwa pidana merupakan
tindakan
perlakuan
atau
pengenaan
penderitaan yang kejam.
Walaupun demikian, hukum pidana
dengan segala kekurangannya tersebut,
tidak mengurungkan niatan H. L. Packer agar
pidana tetap diberlakukan dengan berbagai
alasan yang menyertainya, berikut beberapa
alasannya:8
1.

Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita
tidak dapat hidup, sekarang maupun di
masa yang akan datang, tanpa pidana.

2.

Sanksi pidana merupakan alat atau
sarana terbaik yang tersedia, yang kita
miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar dan segera
serta untuk menghadapi ancamanancaman dari bahaya.

3.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan
penjamin yang utama sekaligus terbaik
dan suatu ketika merupakan pengancam
yang utama dari kebebasan manusia. Ia
merupakan penjamin apabila digunakan
secara hemat cermat dan secara
manusiawi; ia merupakan pengancam,
apabila digunakan secara sembarangan
dan secara paksa.

Menetapkan pidana sebagai sarana
untuk menanggulangi kejahatan merupakan
perwujudan dari salah satu kebijakan
rasional. Memang pidana sebagai sarana
atau kebijakan penal tidak bisa berdiri sendiri,
dan sangat membutuhkan pendekatan
integral
bersama
dengan
kebijakan
non-penal. Maka dari itu diperlukannya
pendekatan atau strategi integral dalam

7
8
9
10
11
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penanggulangan kejahatan, termasuk dalam
upaya penanggulangan tindak pidana yang
berhubungan dalam bidang pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara,
berikut beberapa upaya integral tersebut:9
1.

Tidak hanya strategi penanggulangan
siptomatik
dan
represif
lewat
pembaharuan dan penegakan hukum,
tetapi juga penanggulangan kausatif dan
preventif;

2.

Tidak hanya melakukan pembaharuan
hukum, namun juga memperhatikan
faktor sosial, ekonomi, politik, kultur,
moral dan pembaharuan yang bersifat
administratif.

3.

Pembenahan terhadap permasalahan
sikap mental, pola hidup, budaya sosialpolitik, masalah lingkungan sosial
dan
kesenjangan
sosial-ekonomi,
masalah lemahnya birokrasi/prosedur
administrasi.

Selain dengan pendekatan integral,
diperlukan
pula
adanya
pendekatan
fungsional. Yang artinya, ketika menjadikan
pidana sebagai sarana untuk menanggulangi
kejahatan, maka hendaklah sedemikian rupa
memperhitungkan semua faktor yang dapat
mendukung berfungsinya atau bekerjanya
hukum pidana itu dalam kenyataannya.
Dan pada akhirnya, pendekatan fungsional
merupakan pendekatan yang melekat pada
setiap kebijakan yang rasional.
Pendekatan
fungsional
merupakan
pendekatan yang melihat sanksi pidana
sebagai suatu proses yang lebih bersifat
sosiologis-kriminologis10, sehingga pengeje
wantah
an
nya dapat dilihat sebagai suatu
proses kebijakan yang melalui tiga tahapan
berikut:11

H. L. Packer, The Limits of Criminal Sanction (versi digital, 1968), hlm. 3.
Ibid, hlm. 364-366.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan
(Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2007), hlm. 136.
G. Peter Hoefnagels, The Other Side Of Criminology (versi digital: 1969), hlm. 139.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 173.

Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang……(Randy Pradityo)

1.

Tahap
Formulasi,
adalah
tahap
penegakan hukum pidana in abstracto
oleh badan pembentuk undang-undang.
Dalam tahap ini pembentuk undangundang melakukan kegiatan memilih
nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan
dan situasi masa kini dan masa yang
akan datang, kemudian merumuskannya
dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil
perundang-undangan
pidana
yang
paling baik, dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat
juga disebut dengan tahap kebijakan
legislatif.

2.

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum
pidana (tahap penerapan hukum pidana)
oleh aparat-aparat penegak hukum
mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga
pengadilan. Dalam tahap ini aparat
penegak hukum menegakkan serta
menerapkan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat
oleh badan pembentuk undang-undang.
Dalam melaksanakan tugas ini, aparat
penegak hukum harus memegang
teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.
Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap
kebijakan yudikatif.

3.

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan
(pelaksanaan) hukum pidana secara
konkret oleh aparat pelaksana pidana.
Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana
bertugas menegakkan peraturan pidana
yang telah dibuat oleh pembentuk undangundang melalui penerapan pidana yang
telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat
pelaksana dalam menjalankan tugasnya
harus berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan
pidana
yang
telah dibuat oleh pembentuk undangundangan (legislator) dan nilai-nilai
keadilan serta daya guna.

Kebijakan kriminalisasi sebagai bagian
tahap aplikasi dari pendekatan secara

12

fungsional dalam hukum pidana mempunyai
peranan yang vital. Tanpa mengenyampingkan
peranan lain, kriminalisasi sebagai sarana
penal, dapat menentukan perbuatan yang
semula bukan tindak pidana menjadi suatu
perbuatan pidana. Bukan hanya itu saja,
kriminalisasi juga termasuk penambahan
(peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak
pidana yang sudah ada. Sehingga proses
kriminalisasi bisa terjadi pada perbuatan
yang sama sekali sebelumnya tidak diancam
dengan sanksi pidana, namun juga bisa
terjadi pada perbuatan yang sebelumnya
sudah diancam dengan sanksi pidana dengan
memperberat ancaman sanksinya.
Dalam konteks pengelolaan keuangan
negara, baik disengaja maupun tidak,
terkadang memang terlaksana secara benar
maupun tidak benar. Pengelolaan keuangan
negara secara benar tidak menimbulkan
permasalahan hukum dikemudian harinya,
karena didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (ius
constitutum). Sementara itu, pengelolaan
keuangan negara secara tidak benar,
dapat menimbulkan permasalahan hukum
yang penyelesaiannya harus dilakukan
berdasarkan ketentuan pidana, yang dalam
hal ini Undang-undang Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU
P3KN). Hal ini didasarkan karena pemeriksaan
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara hanya terdapat dalam UU
P3KN.
Rumusan ketentuan pidana yang terdapat
dalam UU P3KN merupakan instrumen hukum
yang bersifat premin remedium, bukan bersifat
ultimum remedium.12 Dalam arti, ketika terjadi
perbuatan dalam pemeriksaan pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
negara yang terjaring masuk kedalam
ketentuan pidana UU P3KN, harus dilakukan

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 187.
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penyelesaian berdasarkan pasal-pasal yang
terkait dengan perbuatan itu. Disini letak sifat
premin remedium dibandingkan dengan sifat
ultimum remedium karena berkaitan dengan
perbuatan pada saat dilakukan pemeriksaan
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara.
Hampir keseluruhannya perbuatan yang
dikategorikan sebagai delik dalam ketentuan
pidana UU P3KN merupakan delik formal
karena perbuatan yang dilakukan pelaku
tidak ada unsur kerugian negara akibat dari
perbuatan yang dilakukannya. Seperti yang
dinyatakan oleh Soedarto, bahwa delik
formal merupakan delik yang perumusannya
menitikberatkan kepada perbuatan yang
dilarang, dan delik tersebut telah selesai
dengan dilakukannya perbuatan seperti
tercantum dalam rumusan delik.13
Dalam rumusan UU P3KN, pelaku yang
melakukan delik formal tertuju pada setiap
orang dan bahkan setiap pemeriksa pada
saat melakukan pemeriksaan terhadap
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara. Namun, tidak terdapat
penafsiran otentik mengenai siapa yang
tergolong sebagai orang, sehingga harus
dihubungkan dengan ketentuan yang
terlanggar sebagaimana ditentukan dalam
UU P3KN.
Delik formal yang terdapat dalam
ketentuan pidana dalam UU P3KN lebih
banyak dilakukan dengan kesengajaan
(opzet). Soedarto berpendapat bahwa
kesengajaan (opzet) terdiri dari tiga macam,
yakni sebagai berikut:14

dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada,
maka ia tidak akan berbuat demikian.
Ia menghendaki perbuatan beserta
akibatnya.
2.

Kesengajaan dengan sadar kepastian
(opzet met zekerheidsbewustzijn atau
noodzakelijkheidbewustzijn); dalam hal
ini perbuatan mempunyai dua akibat,
yakni pertama, akibat yang memang
dituju si pelaku, ini dapat merupakan
tersendiri atau tidak. Kedua, akibat
yang tidak diinginkan tetapi merupakan
suatu keharusan untuk mencapai tujuan
dalam, akibat ini pasti terjadi.

3.

Kesengajaan
dengan
sadar
kemungkinan (opzet met voorwaardelijk
atau dolus eventualis). Dalam hal ini ada
keadaan tertentu yang semula mungkin
terjadi kemudian ternyata benar-benar
terjadi.

Berkaitan delik formal yang terdapat
pada ketentuan pidana, sangat meringankan
bagi aparat penegak hukum (terutama
penuntut umum dan hakim) dalam memeriksa
dan memutus perkara yang terkait dengan
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara. Faktor meringankan bagi
penuntut umum adalah tidak ada kewajiban
untuk membuktikan mengenai akibat hukum
berupa kerugian negara yang timbul dari
perbuatan yang didakwakan kepada pelaku.
Demikian pula bagi hakim, putusan yang
dibuatnya tidak memerlukan pertimbangan
mengenai akibat hukum berupa kerugian
negara dari perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa, karena memang delik formal hanya
sebatas rumusan perbuatan yang dilarang
dalam rumusan delik.

1.

Kesengajaan sebagai maksud untuk
mencapai tujuan (opzet als oogmerk
atau dolus directus); corak kesengajaan
ini merupakan bentuk kesengajaan yang
biasa dan sederhana. Perbuatan pelaku
bertujuan untuk menimbulkan akibat

13
14

Soedarto, Hukum Pidana I (edisi revisi) (Semarang: Penerbit Yayasan Soedarto FH Undip, 2009), hlm. 96.
Ibid, 174-177.
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Selanjutnya, pemeriksaan pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara
yang dilakukan oleh pemeriksa memang
merupakan hal yang sangat vital. Melalui
pemeriksaan ini, secara tidak langsung
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kebijakan non-penal telah dilaksanakan
dalam menanggulangi tindak pidana di bidang
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara. Maka dari itu, seperti
halnya petugas penegak hukum, pemeriksa
haruslah berdedikasi, penuh kapabilitas
dan dengan tingkat integritas yang imperatif
sifatnya.15
Pencapaian
dalam
upaya
membentuk pemeriksa yang berintegritas
bertujuan agar kriminalisasi terhadap
pemeriksa yang dirumuskan didalam UU
P3KN dapat dihindari.
Ketentuan kriminalisasi yang me
rumuskan mengenai setiap pemeriksa
terdapat tiga ayat yang terkait dengan
ketentuan pidana dalam UU P3KN. Hal ini
dapat ditemui pada pasal 25 ayat (1) dan (2),
serta pasal 26 ayat (1). Mengenai pengertian
setiap
pemeriksa
tidak
menimbulkan
permasalahan hukum karena terdapat
ketentuan yang memberikan penafsiran baku
atau otentik, yaitu pasal 1 angka 3 UU P3KN.
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan
tugas
pemeriksaan
pengelolaan
dan
tanggung jawab keuangan negara untuk dan
atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 25 ayat (1) UU P3KN yang
menegaskan
setiap
pemeriksa
yang
dengan sengaja menggunakan dokumen
yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 melampaui batas kewenangannya,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
tiga tahun dan/atau denda paling banyak
satu miliar rupiah. Unsur-unsur delik yang
terkandung dalam pasal 25 ayat (1) UU P3KN
adalah sebagai berikut:

dokumen
yang
diperoleh
dalam
pelaksanaan
tugas
pemeriksaan
melampaui batas kewenangan yang
telah ditentukan.
Ketika terpenuhi unsur-unsur delik
sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1)
UU P3KN, dipidana dengan pidana penjara
paling lama tiga tahun dan/atau denda paling
banyak satu miliar rupiah. Ancaman pidana
itu, boleh dijatuhkan secara bersamaan atau
hanya satu dari dua jenis hukuman tersebut.
Hal ini didasarkan bahwa ketentuan pasal
25 ayat (1) UU P3KN memberikan pilihan
kepada hakim yang memeriksa dan memutus
perkara tersebut.
Delik formal yang terkandung dalam
pasal 25 ayat (1) tersebut bertujuan
agar pemeriksa tidak menyalahgunakan
dokumen yang diperoleh atau diketahui
dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
Dokumen itu setiap saat dapat digunakan
untuk melakukan intimidasi, pemerasan dan
bahkan perbuatan pidana lainnya terhadap
yang diperiksa karena ditemukan ada unsur
penyalahgunaan keuangan negara yang
dikelola oleh yang diperiksa.16 Hal ini memang
dikhawatirkan
terjadi
penyalahgunaan
wewenang, karena memang pemeriksa
mempunyai kewenangan yang cukup besar.
Maka tepat ancaman pidana bagi pemeriksa
yang terbukti melanggar pasal 25 ayat (1).
Sementara itu, pasal 25 ayat (2) UU
P3KN yang merumuskan setiap pemeriksa
yang menyalahgunakan kewenangannya
sehubungan dengan kedudukan dan/atau
tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 dipidana dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya satu tahun
dan paling lama lima tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya satu miliar rupiah. Unsur-

1.

Setiap pemeriksa;

2.

Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;

3.

Perbuatan itu berupa menggunakan

15

Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm.
100.
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Op.Cit., hlm. 197.
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unsur delik yang terkandung dalam pasal 25
ayat (2) UU P3KN adalah sebagai berikut:
1.

Setiap pemeriksa;

2.

Perbuatan yang dilakukan berupa
menyalahgunakan
kewenangannya
sehubungan dengan kedudukan dan/
atau tugas pemeriksaan.

Apabila
dikaji
secara
mendalam
unsur-unsur delik yang terkandung dalam
pasal 25 ayat (2), tidak merumuskan atau
mencantumkan kesengajaan atau kelalaian
sebagai salah satu unsur-unsur delik. Selain
itu, terdapat perbedaan jenis perbuatan yang
dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana
diatur dalam pasal 25 ayat (1) dengan
pasal 25 ayat (2). Hal ini didasarkan bahwa
penyalahgunaan wewenang mudah terjadi
terhadap pihak-pihak yang diperiksa karena
berada dalam keadaan terperiksa sehingga
segala permintaan pemeriksa berusaha untuk
dikabulkan. Ketentuan ini pada hakikatnya
memberikan perlindungan hukum kepada
yang diperiksa agar tidak terjadi suatu
perbuatan yang melanggar hukum.17
Mengenai ancaman pidananya dalam
pasal 25 ayat (2), boleh dijatuhkan secara
bersamaan atau hanya satu dari dua jenis
hukuman tersebut. Hal ini didasarkan bahwa
ketentuan pasal 25 ayat (2) memberikan
pilihan kepada hakim yang memeriksa dan
memutus perkara itu. Namun pidana penjara
sekurang-kurangnya satu tahun dan paling
lama lima tahun itu perlu ditinjau kembali
menjadi sekurang-kurangnya tiga tahun dan
paling lama lima tahun agar pemeriksa tidak
mudah menyalahgunakan wewenangnya.
Selanjutnya pasal 26 ayat (1) yang
menegaskan
setiap
pemeriksa
yang
dengan sengaja tidak melaporkan temuan
pemeriksaan yang mengandung unsur pidana
yang diperolehnya pada waktu melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

17
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Ibid, hlm. 198.

pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan
pidana penjara paling lama satu tahun enam
bulan dan/atau denda paling banyak lima
ratus miliar rupiah. Sementara itu pasal 13
mengatur pemeriksa dapat melaksanakan
pemeriksaan investigatif guna mengungkap
adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/
atau unsur pidana. kemudian pada pasal 14
ditentukan sebagai berikut:
1.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
unsur
pidana,
Badan
Pemeriksa
Keuangan
segera
melaporkan
hal tersebut kepada instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

2.

Tata
cara
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur bersama oleh Badan pemeriksa
dan pemerintah.

Berdasarkan ketiga ketentuan yang
dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14
tersebut, unsur-unsur delik yang terkandung
dalam pasal 26 ayat (1) adalah sebagai
berikut:
1.

Setiap pemeriksa;

2.

Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;

3.

Perbuatan itu berupa tidak melaporkan
temuan pemeriksaan yang mengandung
unsur pidana yang diperolehnya pada
waktu melakukan pemeriksaan.

Delik formal sebagaimana terdapat
dalam pasal 26 ayat (1) mencantumkan unsur
kesengajaan sebagai unsur delik, berarti
terdapat persamaan dengan delik formal
pada pasal 25 ayat (1), perbedaannya hanya
terletak pada jenis perbuatan yang dilakukan.
Ancaman pidana adalah dipidana dengan
pidana penjara paling lama satu tahun enam
bulan dan/atau denda paling banyak lima
ratus juta rupiah. Ancaman pidana itu boleh
dijatuhkan secara bersamaan atau hanya
satu dari dua jenis hukuman tersebut. Hal ini

Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang……(Randy Pradityo)

didasarkan bahwa ketentuan pasal 26 ayat
(1) memberikan pilihan kepada hakim yang
memeriksa dan memutus perkara tersebut.

PENUTUP
Kesimpulan
Kebijakan kriminalisasi yang merupakan
salah satu sarana penal, tentu berkaitan
dengan perbuatan yang pada awalnya
bukan pidana yang kemudian dapat berubah
menjadi perbuatan pidana ketika dirumuskan
ke dalam hukum positif Indonesia, yakni
melalui Undang-undang Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(UU P3KN). Kebijakan kriminalisasi atau
ketentuan pidana dalam Undang-undang
tersebut hampir semuanya menggunakan
delik
formal
kesengajaan.
Kebijakan
kriminalisasi atau ketentuan pidana yang
merumuskan mengenai penyalahgunaan
wewenang, dalam hal ini yang dilakukan oleh
pemeriksa terdapat pada pasal 25 ayat (1)
dan (2), serta pasal 26 ayat (1). Selain itu,
Undang-undang ini juga merumuskan delik
untuk setiap orang (pejabat negara dan pihak
terkait lainnya).
Saran
Diperlukan adanya kemauan dan
kemampuan yang baik dari aparatur
negara, baik pejabat negara, pemeriksa
keuangan, maupun aparat penegak hukum
agar dapat menjalankan undang-undang
ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu,
masyarakat hendaknya ikut mengambil
peran dalam rangka kontrol, serta diberi
ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk
berpartisipasi dalam sistem yang demokratis
dan transparan dalam hal pengelolaan
keuangan negara untuk menanggulangi
penyalahgunaan
wewenang
maupun
kekuasaan yang terbuka kemungkinan bukan
hanya dilakukan pemeriksa keuangan saja.
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Abstrak
E-govt dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi dan internet yang
mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis,
dan lembaga pemerintah yang lain. Di zaman yang serba digital saat ini teknologi sudah menjadi
kebutuhan hampir disetiap sendi kehidupan manusia, untuk mempermudah interaksi satu dengan
yang lain baik sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan e-government
khususnya di organisasi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan
sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah dengan layanan yang terintegrasi, efektif dan
efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet
dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. Kementerian Hukum Dan HAM mempunyai
unit layanan publik yaitu keimigrasian, pelayanan jasa hukum, dan kekayaan intelektual tentunya
dituntut untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Implementasi e-government,
terkait pelayanan dan penyebaran informasi publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
sudah baik dan dalam kategori sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan.
Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu
information publishing dan kedua “official” two-way transactions berdasarkan kerangka Deloitte &
Touche dan dari sektor Governtment to Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu e-governance,
e-service, and e-knowledge.
Kata kunci: teknologi infomasi dan komunikasi, e-govt, layanan publik

Abstract
E-govt can be defined as the utilization of information and communication technologies and internet
that has ability to transform relations with citizens, businesses, and other government agencies. In
the digital era, technology has become a necessity in whole of human life, to facilitate interaction
with one to another both public and private sectors. The government organizations need to develop
e-government to provide opportunities for the public and the private sector to access government
services by integrated services, effectively and efficiently anywhere, anytime and convenient of the
internet and other tools such as mobile phones, and so forth. The Ministry of Law and Human
Rights has units of public services such as immigration, legal services, and intellectual property is
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certainly demanded to provide optimal service to community by using information and communication
technology (e-govt).Its Implementation of e-government is in the medium category, but still needs to
be improved and increased. The Ministry of Law and Human Rights meets the first stage is information
publishing and the second "official" two-way transactions based on the framework of Deloitte &
Touche and the sector government to Citizen (G2C) fall into the category that is e-governance,
e-service, and e-knowledge.
Keywords: information and communication technologies, e-govt, public services

PENDAHULUAN
Penggunaan informasi teknologi (IT) di
negara-negara berkembang sudah semakin
pesat dan memasuki berbagai kebutuhan.
Pemakaian perangkat canggih berteknologi
komputer jejaring itu dirancang sejak memasuki
2000, ketika pemanfaatan komputer semakin
merata. Pemerintah semakin menunjukkan
kebutuhan yang terus meningkat terhadap
pemakaian IT agar bisa menjadikan kerjakerja birokrasi lebih efektif dan efisien dalam
melayani kebutuhan masyarakat.1Teknologi
Informasi dan Komunikasi, adalah payung
besar terminologi yang mencakup seluruh
peralatan teknis untuk memproses dan
menyampaikan informasi. TIK mencakup dua
aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi
komunikasi. Teknologi informasi meliputi
segala hal yang berkaitan dengan proses,
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi,
dan pengelolaan informasi. Sedangkan
teknologi komunikasi adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan penggunaan alat
bantu untuk memproses dan mentransfer
data dari perangkat yang satu ke lainnya.2
Teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) memuat seluruh teknologi yang
berhubungan
dengan
penanganan
informasi. Penanganan ini sendiri meliputi
pengambilan, pengumpul
an, pengolahan,
1
2
3
4
5
6
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penyimpanan, penyebaran, serta penyajian
informasi. Jadi, TIK itu merupakan teknologi
yang berhubungan dengan pengambilan,
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penyebaran, serta penyajian informasi.3
Information and communications technology
(ICT) is an extended term for information
technology (IT) which stresses the role of
unified communications4 and the integration
of telecommunications (telephone lines
and wireless signals), computers as well as
necessary enterprise software, middleware,
storage, and audio-visual systems, which
enable users to access, store, transmit, and
manipulate information.5
E-govt yang secara luas dapat
didefinisikan
sebagai
pemanfaatan
teknologi infomasi dan komunikasi dan
internet yang mempunyai kemampuan
untuk mentransformasi hubungan dengan
warga negara, para pebisnis, dan lembaga
pemerintah yang lain. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan akses dan menyampaikan
semua
aspek
pelayanan
pemerintah
untuk kepentingan masyarakat, pebisnis,
karyawan dan pemangku kepentingan yang
lainmemberikan layanan kepada warga
dengan lebih baik, kepada dunia bisnis
dan industri, pemberdayaan warga melalui
akses informasi, seperti diungkapkan oleh
Bank Dunia6:”E-Government refers to the

https://communicationista.wordpress.com/2010/03/26/teknologi-komunikasi-dalam-organisasi/ (diakses 7 okt 2016)
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi diakses tanggal 18 Oktober 2016)
http://www.seputarpendidikan.com/2016/04/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-beserta-contohnya.html
(diakses tanggal 18 Oktober 2016)
Murray, James (2011-12-18). "Cloud network architecture and ICT - Modern Network Architecture".
ITKnowledgeExchange. TechTarget. Retrieved 2013-08-18.(diakses tanggal 18 oktober 2016)
"Information and Communication Technology from". FOLDOC. 2008-09-19.
The World Bank Group, 2003)

Analisis E-Goverment terhadap Pelayanan Publik……(Trisapto Wahyudi Agung Nugroho)

use by government agencies of information
technologies (such as Wide Area Networks,
the Internet, and mobile computing) that
have the ability to transform relations with
citizens, businesses, and other arms of
government. These technologies can serve
a variety of different ends: better delivery of
government services to citizens, improved
interactions with business and industry, citizen
empowerment through access to information,
or more efficient government management.
The resulting benefits can be less corruption,
increased transparency, greater convenience,
revenue growth, and/or cost reductions.”
Di era digital saat ini arus informasi
yang masuk memerlukan kesiapan dan
responsivitas sistem informasi yang memadai
sehingga bermanfaat dalam pengembangan
berbagai bidang yang menjadi tujuan
kelembagaan/organisasi.
Perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat
ini sangat pesat dan tentunya harus disikapi

dengan positif untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam mewujudkan prinsip
tata kelola kepemerintahan yang baik (Good
Governace).Kemajuan teknologi diharapkan
menjadi jawaban suatu terhadap kecepatan
pelayanan publik kepada masyarakat.
Teknologi internet yang kini sudah harus
dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan
data yang dirilis oleh eMarketer jumlah
pengguna internet Indonesia menduduki
peringkat ke-6 terbesar di dunia.Pada 2017,
eMarketer memperkirakan netter Indonesia
bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan
Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan
jumlah pengguna internetnya lebih lamban.
Secara keseluruhan, jumlah pengguna
internet di seluruh dunia diproyeksikan
bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015.
Pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6
miliar manusia di bumi bakal mengakses
internet setidaknya sekali tiap satu bulan.
Seperti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.7

Tabel 1. Negara Pengguna Internet Di Dunia

Data tersebut menunjukkan bahwa
Indonesia mempunyai potensi yang besar
dalam perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi serta media sosial sebagai media
untuk penyebarluasan informasi kepada
masyarakat, khususnya bagi pemerintah

7

untuk berinteraksi dengan masyarakat dan
juga untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dalam konteks perkembangan teknologi
informasi dan komunikasisecara umum,
proyekpengembangan e-government telah
menjadi bagian dari kebijakan nasional di

https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
diakses tanggal 21 Oktober 2016)

281

JIKH, Vol 10 No 3. November 2016
seluruh dunia, dan secara global proyek
e-government
masih
terbatas
dalam
memberikan layanan publik secara digital
yang difokuskan pada optimalisasitransaksi,
meningkatkan transparansi dan memperluas
pelayanan secara on-line. E-government
sendiri merupakan penggunaan teknologi
informasidan komunikasi modern seperti
internet, local area network, wide area
network, teknologi mobile, dan sebagainya,
oleh pemerintah untuk meningkatkan
efektifitas, efisiensi dan pemberian layanan
kepada penduduk untuk meningkatkan
transparansi.8
Implementasi
e-government
me
miliki beberapa tujuan dan sasaran yang
sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain9 :
Peningkatan pemberian layanan pemerintah;
Pemberdayaan masyarakat melalui akses
yang lebih besar untuk mendapatkan informasi
dari pemerintah dan kemampuan untuk dapat
berinteraksi dan berpartisipasi; Keberhasilan
dalam transparansi dan akuntabilitas yang
lebih tinggi dari pemerintah; Peningkatan
hubungan internal antara pemerintah dan
pengiriman elektronik warga. Berdasarkan
prinsip-prinsip tersebut, pengembanganegovernment adalah untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat dan
sektor swasta untuk mengakses layanan
pemerintah melalui pemberian layanan yang
terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja,
kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman
melalui penggunaan internet dan saluran
lain seperti ponsel, dan lain sebagainya.10
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik mendefinisikan pelayana

8
9
10
11
12
13
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publik sebagai berikut: Pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan bagisetiap
warga
negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.Konsep pelayanan publik11 dalam
e-government relatif sederhana, tetapi
prinsipnya adalah sebelum dielektronikkan,
secara manual telah terstandarisasi segala
sesuatunya, termasuk keterlibatan pihak
ketiga. Implementasi konsep e-government
menjadi lebih kompleks, karena pada saat
yang bersamaan menstandarkan prosedur
manual, dan sekaligus mengeletronikkannya.
Dalam hal pelayanan
informasi, maka
otomasi dan sistem
pelayanan
dapat
disatukan dalam satu kesatuan pemahaman
dan bahasan.
Menurut Rogers dan Shoemaker sistem
e-government merupakan sebuah difusi
teknologi, yang secara teoritis berartiproses
tersebarnya suatu inovasi ke dalam
sistem sosial melalui saluran komunikasi
selama periode waktu tertentu.12 Disinilah
peran pemerintah sebagai koordinator
utama untuk menciptakan lingkungan
penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintah
dapat memanfaatkan peluang dari teknologi
yang digunakan dalam sistem e-government
yaitu teknologi informasi dan komunikasi,
mengingat kelak masyarakat memiliki
alternatif dalam mengakses pelayanan publik
secara tradisional maupun modern.13

Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ibid
ibid
Prasojo Dalam Viky Ferdiansyah, Dasrun Hidayat .," Study Fenomenologi Rw-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang
Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E-Government Di Pemerintah Kota Bandung Jurnal Ilmu
Komunikasi.Jika.Vol.1 No.1 April 2010
Rogers, Everett M., dan Shoemaker, F.Floyd. Communication of Innovations. 1987.
Indrajit, Richardus. Electronic Government. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2002.
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Untuk mendukung dan memfasilitasi
pelayanan publik yang mudah, murah, cepat
dan transparan sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia telah
berinisiatif melakukan pengembangan sistem
e-government dan sebuah sistem informasi
manajemen untuk mendukung pelaksanaan
tugas koordinasi serta pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
membangun
pengelolaan
dukungan
layanan Teknologi Informasi (TI) melalui
penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen Kementerian
Hukumdan Hak Asasi Manusia (SIMDK) tahun
2005-2010. Pengembangan SIMDK tersebut
merupakan kerangka dasar pelaksanaan
e-government di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan data yang dirilis oleh
PeGi Kemkominfo pada tahun 2015 terkait
penggunaan e-government, secara nasional

dari 27 kementerian Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia menduduki peringkat ke14 yang mengukur 5 (lima) dimensi dengan
skoring yaitu : Kebijakan : 2.78; Kelembagaan:
2.42; infrastruktur:2.53; aplikasi: 3.03 dan
perencanaan: 2.57. Sedangkan peringkat
pertama (I) dipegang oleh Kementerian
Keuangan dengan kategori sangat baik.
Berdasarkan
data
dari
Kementerian
Komunikasi dan Informasi tersebut, dari lima
dimensi ada satu dimensi yang skornya masih
kurang yaitu Kelembagaan sebesar 2.42.
Namun berdasarkan penilaian keseluruhan
dimensi masih dalam kategori baik. Seperti
terlihat pada tabel. 214 dibawah ini. Hasil
dari survei yang dilakukan oleh Ombudsman
Indonesia
terkait
dengan
kepatuhan
kementerian/lembaga terhadap pelaksanaan
UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Kementerian Hukum Dan HAM masuk dalam
zona kuning yaitu tingkat kepatuhan sedang
dengan skor/nilai 85.93, yang diukur dari
9 indikator yang tertuang dalam undangundang pelayanan publik.15

Tabel 2. Pemeringkatan E-Govt Indonesia

14
15

PeGi Kemkominfo 2015
Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan
Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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Tugas Kementerian Hukum dan HAM
adalah menyelenggarakan urusan di bidang
hukum dan hak asasi manusia dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Kementerian Hukum dan HAM juga
mempunyai unit-unit yang menyelenggarakan
pelayanan publik kepada masyarakat antara
lain bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan,
Kekayaan Intelektual, dan Pelayanan Jasa
Hukum lainnya, tentunya ingin memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat
luas sertaberkomitmen untuk memberikan
layanan
kepada
masyarakat
secara
maksimal, namun, seringkali layanan yang
diberikanbelum dapat menjangkau masyarakat
luaskarena faktor geografis wilayah dan
keterbatasan sumber daya manusia. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut diperlukan
kesadaran untuk membuat program/tools
yang dapat memudahkan akses informasi
maupun pelayanan antara pemerintah
dengan masyarakat dan sebaliknya yakni
media penghubung berbasis internet. Sejalan
dengan perkembangan teknologi komunikasi
dan informasi (TIK), pemerintah dari
tingkat pusat hingga daerah didorong untuk
membangun layanan pemerintah berbasis
internet (e-govt).
Hak memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi merupakan salah satu ciri penting
negara
demokratis
yang
menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat.16 Keterbukaan
informasi publik sekaligus menjadi sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik

16
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dan merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informatif yang
semakin berkualitas. Pasal 2 menyebutkan
bahwa setiap informasi publik harus dapat
diperoleh dengan cepat, tepat waktu,
biaya ringan, dan cara yang sederhana.
Pemanfaatan teknologi informasi, berbasis
web khususnya melalui media sosial atau
jejaring sosial dalam melaksanakan diseminasi
informasi publik menjadi salah satu terobosan
yang sangat penting karena sifatnya cepat,
mudah, tepat waktu, dan tentu saja murah.
Sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
KIP Kementerian Hukum Dan HAM sudah
melaksanakan,
mengembangkan
dan
memanfaatkan teknologi informasi di dalam
pelayanan kepada masyarakat. Di dalam
perkembangan dunia yang sangat cepat
dewasa ini, dituntut untuk selalu berinovasi
sesuai dengan tantangan zaman, begitupun
sebagai kementerian yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat, Kementerian
Hukum
Dan
HAM
berupaya
untuk
memberikan layanan yang cepat, tepat,
murah, transparan dan akuntabel dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi
seperti terlihat pada tabel 2 dibawah ini.
Masyarakat dapat mengakses layanan publik
maupun berinteraksi melalui situs-situs
yang ada yaitu:Direktorat Jenderal Imigrasi,
Direktorat Jenderal AHU dan Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual. Masyarakat
luas juga dapat mengakses melalui situs
berikut: http://www.imigrasi.go.id/; http://www.
dgip.go.id/; https://ahu.go.id/.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
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Tabel 2. Layanan Online di Website Kementerian Hukum dan HAM17
No.
1.

2.

Direktorat

Layanan Online

Direktorat Jenderal Imigrasi 1.

Direktorat Jenderal AHU

Paspor
Visa

3.

Layanan Izin Tinggal

4.

Informasi Antrian Layanan Paspor

5.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing

6.

Layanan Pengaduan Masyarakat

1.

Fidusia Online

3.
4.

Semua layanan
hukum yang ada di
Ditjen AHU sudah
menggunakan
pengangkatan notaris
online system
pengesahan badan hukum yayasan
online
pengesahan
perseroan

badan

5.

pencatatan daftar wasiat online,

6.

pengesahan
badan
perkumpulan online

Direktorat
Jenderal 1.
Kekayaan Intelektual
2.

hukum

4.

Layanan
Pendaftaran
di Ditjen HI
Pelayanan di bidang Hak Cipta,
menggunakan
Desain
online system
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit

5.

Terpadu dan Rahasia Dagang

6.

Indikasi Geografis

3.

Pelayanan di Bidang Paten
Pelayanan di Bidang Merk

Selain layanan publik secara online
yang diberikan oleh ketiga direktorat tersebut
di atas, Kementerian Hukum Dan HAM
juga memberikan layanan pemasyarakatan
baik kepada warga binaan maupun kepada
masyarakat (keluarga WBP). Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan juga mempunyai
situs
(http://www.ditjenpas.go.id/)
yang
memuat informasi terkait pemasyarakatan
yaitu berita pemasyarakatan, regulasi dan lain
sebagainya namun belum memuat layanan
online. Selain ke-empat direktorat tersebut
diatas, Kementerian Hukum Dan HAM juga
memiliki 5 unit utama yang merupakan
supporting unit, namun keenam unit tersebut
mempunyai portal masing-masing yang
dapat dilihat di www.kemenkumham.go.id
yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat
Jenderal, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Direktorat Jenderal HAM

17

permohonan
pembuatan paspor

2.

2.

3.

Keterangan

dan Balitbang Hukum Dan HAM. Namun
penulis sengaja tidak mengulas ke-enam unit
utama, karena tidak memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut
di atas penulis mencoba untuk melihat
bagaimana teknologi informasi mempengaruhi
arus berita dan informasi, interaksi antara
audiens, sosial media dan berita, mengetahui
bagaimana informasi teknologi (internet)
mempengaruhi
masyarakat
pengguna
layanan publik khususnya pelayanan publik
yang ada di Kementerian Hukum Dan HAM
yaitu bidang keimigrasian, pemasyarakatan,
Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum
Umum, dan pelayanan jasa hukum lainnya.
Yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah adalah literatur, artikel,
jurnal, penelitian ilmiah serta situs di internet

Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen KI
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yang berkenaan dengan penelitian yang
dilakukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif yang bertujuan untuk membuat
suatu deskripsi secara sistematis, faktual
dan akurat tentang fakta-fakta yang ada.
Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih
sebab sesuai dengan tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk mendeskripsikan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai
peran e-government di Kementerian Hukum
Dan HAM dalam mengoptimalkan pelayanan
publik.

PEMBAHASAN
Konsep Electronic Government
Penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sudah merupakan suatu keharusan
dan tuntutan zaman, untuk itu diperlukan
suatu solusi yaitu keterpaduan sistem
penyelenggaraan
pemerintah
melalui
jaringan sistem informasi on- line antar
instansi pemerintah baik pusat dan daerah
untuk mengakses seluruh data dan informasi
khususnya yang berhubungan dengan
pelayanan publik. Perubahan lingkungan
strategis
(LINGSTRA)
dan
kemajuan
teknologi mendorong aparatur pemerintah
mengantisipasi paradigma baru untuk
peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan
pelayanan agar terwujudnya pemerintah yang
baik (good govermance). Hal ini dikarenakan
pemerintah merupakan pendorong serta
fasilitator dalam keberhasilan berbagai
kegiatan pembangunan, oleh untuk itu
harus didukung oleh kecepatan arus data
dan informasi antar instansi agar terjadi
keterpaduan sistem antara pemerintah
dengan pihak penggunan lainnya.
Sektor
teknologi
informasi
dan
komunikasi telah mengambil peran yang
18
19
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begitu besar di setiap negara. Kehadiran
teknologi telah membuat hilangnya sekat
penghalang untuk berkomunikasi dan mencari
informasi.Setiap instansi pemerintahan kini
telah memiliki website resmi dalam upaya
keterbukaan informasi kepada publik.
Informasi-informasi yang disampaikan dalam
website resmi akan selalu diupdate oleh
setiap instansi yang bersangkutan. Sehingga
hal ini mempermudahkan masyarakat dalam
pencarian informasi publik yang dibutuhkan
tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut.
Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud
dari electronic government (e-government).
E-government memberi kemudahan bagi
warga
masyarakat
untuk
mengakses
layanan pemerintah. Sehingga diharapkan
dapat mengurangi biaya dan peningkatan
transparasi dalam upaya pengurangan
korupsi di dalam pemerintahan.18 Berdasarkan
pemahaman di atas, ada beberapa aspek
yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan
dan
pengembangan
e-governmentyaitu
kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya
manusia
agar
mampu
mendukung
pemanfaatan
e-government.
Melalui
pengembangan e-government dilakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja
khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM
dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan
teknologi informasi. Menurut para ahli ada 3
(tiga) sektor dari e-government19 yaitu: G2C
(Governmet to Citizen), yaitu mempermudah
interaksi dengan warga/masyarakat dengan
lembaga pemerintah untuk segala sesuatu
dari mendapatkan surat nikah hingga
pembayaran pajak. G2B (Government to
Business), membantu memfasilitasi aktivitas
seperti procurement, perizinan, dan aktivitas
lainnya yang membantu memfasilitasi
bisnis- yang berbasis pertumbuhan ekonomi

https://indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-dan-pengaruh-media-sosial diaskes 14 Oktober 2016
Bonham, G. M., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. The transformational potential of E-government: The role of political
leadership. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International
Relations Conference of the European Consortium for Political Research. 2001.
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dan G2G (Government to Government)
yaitu berfungsi mendukung pelaksanaan
antar pemerintah/lembaga dan saling tukar
menukar data dan informasi .
Sedangkan e-government memberikan
beberapa manfaat yang dapat dirasakan
yaitu: pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakatyaitu informasi yang disediakan
dapat diakses kapan saja (24 jam); Informasi
dapat diakses dari kantor, rumah, tanpa harus
secara fisik datang ke kantor pemerintahan;
Peningkatan hubungan antara pemerintah,
pelaku bisnis, dan masyarakat umum;
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi
yang mudah diperoleh dan; Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai

contoh, koordinasi pemerintahan dapat
dilakukan melalui e-mail atau bahkan video
conference. Di dalam e-government yang
diimplementasikan
dan
dikembangkan
khususnya
di
kementerian/lembaga,
webnya baru fitur e-commerce pada tahap
mempublikasikan informasi yang tersedia
terkait aktivitas, sejarah, struktur, produkproduk hukum maupun layanan pengaduan.
Namun beberapa unit layanan di Kementerian
Hukum dan HAM sudah menyediakan layanan
secara online diantaranya imigrasi, pelayanan
jasa hukum dan kekayaan intelektual. Seperti
terlihat pada tabel 3 di bawah ini merupakan
ringkasan fitur aplikasi Government to Citizen
(G2C).

Tabel 3. Fitur E-Commerce Pada Tahap I Information Publishing20
No

Fitur

Keterangan

1.

Profil

Struktur Organisasi Sejarah Tugas dan Fungsi Visi dan Misi Arti logo
Alamat atau e-mail yang bisa dihubungi

2.

Informasi yang tersedia

Berita Artikel Event (kegiatan atau acara) yang diadakan oleh
kementerian yang bersangkutan. General data yang berkaitan dengan
ruang lingkup fungsi Kementerian. Formulir yang dapat diunduh,
contohnya formulir pendaftaran. Panduan tata cara suatu kegiatan
yang berhubungan dengan layanan tersebut

3.

Layanan online

Interaksi antara pihak pemerintah dan masyarakat berupa layanan
publik yang tersedia secara online

4.

Produk hokum

Peraturan maupun kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
terkait dengan masingmasing kementerian.

5.

Pengaduan/ saran

Fasilitas yang disediakan kementerian pada situs web-nya dalam
menjembatani aspirasi maupun keluhan masyarakat.

6.

Link

Tautan yang berkaitan dengan kementerian, baik ke lembaga lain yang
berhubungan maupun lembagalembaga di bawah pengawasannya.

Menurut Deloitte dan Touche21 ada
beberapa tahapan dalam mengimplementasi
kan e-government, yaitu ada 6 (enam) tahapan,

20
21

namun saat ini kementerian/lembaga baru
sampai pada portal tahap yang 1 (pertama) dan
2 (kedua), seperti pada gambar dibawah ini :

Dalam Journal of Information Systems,Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian
Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & ToucheVolume 6, Issues 2, October 2010
Ibid
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Tahap 1 adalah information publishing
atau Publikasi Informasi. Pada tahapan ini
masih terjadi one-way communication di
mana websitekementerian/lembaga hanya
menyediakan informasi-informasi umum
terkait dengan kementerian tersebut, jenisjenis layanan yang diberikan, serta kontak
yang dapat dihubungi untuk memperoleh
informasi lebih lanjut. Selain itu, layanan
untuk pengunduhan dokumen terkait juga
disediakan, seperti formulir atau surat isian.
Penggunaan e-mail yang ditujukan bagi
kementerian terkait juga termasuk pada tahap
ini. Kemudian pada Tahap 2 adalah “official two
way transactions” atau transaksi Komunikasi
Dua Arah yaitu transaksi antara masyarakat
dengan pemerintah. Pengertian dua arah
dalam hal ini adalah adanya hubungan
timbal balik antara pihak pengguna, dalam
hal ini masyarakat, dengan pihak pemerintah
sebagai penyedia layanan. Misal dibidang
imigrasi bila seseorang akan membuat
paspor secara online, yang bersangkutan
bisa mengisi data diri dan tentunya tidak
perlu mengantri, hanya menyiapkan berkasberkas syarat pembuatan paspor kemudian
discan dan diinput sesuai dengan tahapan
pembuatan paspor yang ada. Kemudian
layanan yang ada di Direktorat Administrasi
Hukum Umum sudah secara online yang
bisa dilakukan dengan PC, laptop ,maupun
melalui smartphone. yang kemudian pihak

22
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Bonham, G. M., Seifert, J. W., &Thorson, S. J. Loc.Cit

pemerintah akan memberikan feedback
berupa dokumen yang dapat dicetak dari
transaksi tersebut. Website harus dilengkapi
dengan perangkat keamanan seperti digital
signature, untuk menjamin informasi pribadi
masyarakat yang disimpan aman dari
penyalahgunaan informasi. Contoh nyata
penerapan tahap ini adalah pelayanan di
Direktorat Jenderal AHU yaitu permohonan
pendaftaran Fidusia menggunakan online
system melalui notaris yang bisa diakses
secara online kemudian sertifikat fidusia bisa
dicetak langsung dan ditanda tangani oleh
pejabat yang berwenang secara digital.
Selaras
dengan
kerangka
teori
e-government yang diusung oleh Deloitte
dan Touche, Bonham22 menyebutkan bahwa
setiap sektor e-government terdiri dari tiga
kategori yaitue-governance, e-service, and
e-knowledgeseperti diilustrasikan pada tabel
4 dibawah ini. Tabel 4 merupakan aktivititas
di setiap kategori yaitu G2C, G2B, and G2G.
Menurut Bonham bahwa penyelenggaraan
e-governance sektor G2C diharapkan
dapat mendorong masyarakat terlibat dan
berpartisipasi terhadap proses politik melalui
forum diskusi secara online, sedangkan
melalui e-service (pendaftaran paspor online,
pendaftaran jaminan fidusia) memberikan
kesempatan untuk beraktivitas melalui
layanan ataupun konsultasi secara individual,
kemudian pada sektor e-knowledge yaitu:
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Table 4.  Kategori dan Sektor e-government
Categories of E-Government
Sectors

E-Governance

E-Service

E-Knowledge

Governmentto-Citizen

Encouraging citizens to become
involved in participatory access to
the political process through online
discussion forums, chat rooms, etc.

Provide
electronic Provide information about
opportunities to conduct governmental activities that
activities such as making are important to citizens.
payments
or
obtaining
consulting
services
for
individuals.

Governmentto-Business

Providing businesses with opportunities Make payments, file for Deliver information relevant
to give input on business regulations
licenses, download files to specific business needs.
needed for business, etc.

GovernmentFacilitate
communication
among Exchange files between Intergovernmental access
to-Government government agencies to enhance agencies; provide internal to government information
interrelationships among agencies
government services.
systems.

pemerintah menyediakan informasi yang
penting bagi masyarakat terkait aktivitas
atau kegiatan yang dilakukan. Hingga saat
ini e-government di Kementerian Hukum Dan
HAM baru dikembangkan pada sektor G2C
dan G2B, belum sampai pada sektor G2G
untuk memberikan atau bertukar informasi
antar kementerian/lembaga. Kedepannya
perlu dibangun sektor G2G yang terintegrasi
sehingga informasi akan lebih mudah diakses
untuk kepentingan bersama.
Pelayanan Publik di Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
telah meningkatkan kualitas pelayanannya
dengan
mengadopsi
teknologi
yang
berbasis web agar masyarakat mudah
untuk mengakses pelayanan-pelayanan
yang ada, sebagai contoh, sejak tahun 2013
Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
telah memperkenalkan kepada masyarakat
system fidusia online. Masyarakat tidak perlu
mengantri untuk mengajukan permohonan
fidusia. Inovasi lainnya menyusul pendaftaran
Notaris, Perseroan, Yayasan pun sudah
dilakukan dengan system online, masyarakat
dapat mengakses dengan mudah, efisien dan
efektif, tidak harus datang ke kantor wilayah di
masing-masing provinsi atau datang ke kantor

Ditjen AHU di Jakarta. Kemudian Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sejak
akhir tahun 2015 juga telah memberikan
pelayanan E-Cipta. Pemohon yang ingin
melakukan pencatatan ciptanya dapat
dilakukan melalui elektronik cipta dengan
mendaftarkannya melalui website DJKI guna
memperoleh username dan password yang
akan dipergunakan melakukan pendaftaran
secara online. Direktorat Jenderal Imigrasi
juga
tidak
ingin
ketinggalan
dalam
menciptakan inovasi dalam pembuatan
Paspor yaitu dengan memberikan layanan
Early Morning Service atau Pelayanan
Pagi Hari yang dibuka mulai pukul 06.00
WIB untuk hari Selasa dan Jum’at,
pelayanan pembuatan paspor ini langsung
dilakukan petugas dengan cepat. Selain itu,
pemohon juga mendapatkan jaminan waktu
penyelesaian paspor selama 3 jam terhitung
dari pemohon mulai melakukan Login dan
pengambilan nomor antrian sampai proses
administrasi dan verifikasi selesai dilakukan.
Setelah Paspor selesai pemohon akan
menerima sms pemberitahuan bahwa paspor
selesai dibuat, pengambilan dan penyerahan
Paspor dapat langsung di ambil dikantor
Imigrasi atau dikirim langsung ke alamat
tujuan via Pos dan bagi pengendara atau
Drive-Thru bisa langsung mengambil Paspor
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secara Drive-Thru.23 Uraian tersebut di atas
adalah beberapa contoh inovasi pelayanan
publik yang diberikan Kementerian Hukum
Dan HAM dengan memanfaatkan teknologi
informasi.
Masyarakat juga dapat mengakses
pelayanan publik yang lain dan dapat
mengetahui seberapa aktif portal-portal
yang ada melalui banyaknya pengunjung
portal tersebut. Semakin banyak pengunjung
dari suatu portal menunjukan portal tersebut
sangat aktif dan banyak masyarakat yang
mendapatkan layanan yang diberikan.
Berikut ini adalah gambaran portal-portal

yang ada di Kementerian Hukum dan
HAM. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah
bagian dari unsur pemerintahan negara
dalam memberikan pelayanan keimigrasian,
penegakan hukum, keamanan negara dan
fasilitator
pembangunan
kesejahteraan
masyarakat Seberapa aktif suatu situs
dapat dilihat berdasarkan statistik melalui
pengunjung laman, masyarakat pengguna
dapat berinteraksi ataupun hanya mencari
informasi yang disediakan oleh web tersebut.
Seperti halnya dengan situs yang ada di unit
layanan di Kementerian Hukum dan HAM
sebagai berikut pada gambar 124 di bawah ini.

Gambar 1. Jumlah Pengunjung Laman Direktorat Imigrasi

Jumlah pengunjung yang membuka lama
situs imigrasi.go.id perhari rata-rata 4.377.
Data tersebut menggambarkan bahwa situs
tersebut sangat aktif, mengingat Kementerian
Hukum Dan HAM sudah menerapkan dan
mengembangkan e-government khususnya
Direktorat Imigrasi yang mempunyai tugas
dan fungsi memberikan pelayanan di bidang
keimigrasian. Untuk memberikan pelayanan
yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik yang termaktub di
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

23
24
25
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Keterbukaan Informasi Publik25 yaitu bahwa
setiap informasi publik harus dapat diperoleh
dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan,
dan cara yang sederhana. Pemanfaatan
teknologi informasi, berbasis web khususnya
melalui media sosial atau jejaring sosial
dalam melaksanakan diseminasi informasi
publik menjadi salah satu terobosan yang
sangat penting karena sifatnya cepat,
mudah, tepat waktu, dan tentu saja murah.
Hal ini dikarenakan Direktorat Imigrasi
sudah memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara online system antara lain
layanan paspor, visa, layanan Izin Tinggal,

http://www.hukumpedia.com/hanunku/pengaruh-teknologi-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-padakementerian-hukum-dan-ham-ri (diakses 14 November 2016)
http://www.statshow.com/www/ diakses 28/10/16
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
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layanan informasi antrian layanan paspor,
aplikasi pelaporan orang asing dan layanan
pengaduan masyarakat. Selain itu, situs
Direktorat Imigrasi juga menyediakan survei
online terkait pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat. Fungsi survei online
adalah untuk mengetahui kualitas layanan
yang ada, masyarakat dapat berpartisipasi di
dalam memberikan penilaian terkait layanan,
karena hasil survei akan digunakan untuk
mengevaluasi layanan yang diberikan.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum (Ditjen AHU) merupakan salah
satu unit kerja utama pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang memiliki wewenang dan
tanggung jawab di bidang pelayanan jasa
hukum dan pembinaan hukum internasional.
Pelaksanaan tugas pelayanan pada Ditjen
AHU pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua)
jenis pelayanan yaitu pelayanan publik
berupa pelayanan jasa hukum terpadu

dan pelayanan administrasi hukum bagi
penguatan fungsi kelembagaan. Pelayanan
jasa hukum terpadu terdiri dari: Perpanjangan
Persetujuan Advokat Asing; Pengesahan
Perseroan
Terbatas;
Pengesahan
Perkumpulan dan Yayasan; Pengangkatan,
Perpindahan, Perpanjangan Masa Tugas,
dan Pemberhentian Notaris; Pendaftaran
Kurator dan Pengurus; Pengurusan harta
peninggalan; Pendaftaran Wasiat; Legalisasi
Dokumen; dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Berdasarkan data statistik seperti terlihat
pada gambar 2 di bawah ini menunjukan
jumlah pengunjung yang membuka lama
situs ahu.go.id rata-rata perhari berjumlah
3.435. Data menggambarkan bahwa situs
tersebut sangat aktif, hal ini dikarenakan
hampir layanan yang ada sudah menerapkan
online system service, sehingga masyarakat
tidak hanya dapat mengakses informasi,
namun juga dapat mendaftarkan layanan
yang ada kapan saja (24 jam). Seperti terlihat
pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Pengunjung Laman Direktorat Administrasi Hukum Umum

Direktorat
Jenderal
Pemasyarakat
an me
rupakan adalah sebuah unsur
pelaksana Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pemasyarakatan. Ruang lingkup
pelayanan publik di Pemasyarakatan
lebih dominan kepada layanan jasa dan
layanan administrasi yang meliputi; layanan

pendidikan, kegiatan kerja, administrasi
pemasyarakatan, komunikasi dan informasi,
dan
kesehatan.
Selain
memberikan
layanan eksternal kepada masyarakat juga
memberikan layanan internal kepada warga
binaan pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan
data statistik pada gambar 3 dibawah ini
jumlah pengunjung laman berjumlah 126
pengunjung/hari. Jumlah ini relatif sedikit,
dibandingkan dengan unit layanan yang lain.

291

JIKH, Vol 10 No 3. November 2016
Gambar 3. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
adalah unit utama di Lingkungan Kementerian
Hukum Dan HAM yang mempunyai tugas
dan fungsi merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
kekayaan intelektual, dari mulai pendaftaran,
perlindungan, pengawasan, penyelesaian
sengketa, promosi hingga pengaduan tentang
kekayaan intelektual. Pada portal Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual terpasang
fitur-fitur terkait kekayaan inteletual terkait
hak cipta, paten, merk, indikasi geografis,
disain industri, disain tata letak sirkuit

terpadu, dan rahasia dagang. Pengunjung
dapat
menelusuri
informasi
tentang
kekayaan intelektual dari tiap-tiap layanan
dari mulai pendaftaran, tarif, informasi hingga
pengaduan sesuai dengan kerangka teori
e-government yang diusung oleh Deloitte
dan Touche dan Bonham pada sektor G2C
kategori yaitu e-governance, e-service, and
e-knowledge.Sedangkan berdasarkan data
pengunjung laman portal berjumlah 1.299/
hari, jumlah ini cukup tinggi, mengingat
portal ini menyediakan layanan pendaftaran
kekayaan intelektual secara online seperti
ditunjukkan pada gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Jumlah pengunjung laman pada portal
Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan cukup tinggi seperti terlihat
pada gambar 5 dibawah ini yaitu berjumlah
3.990/hari, data ini menunjukkan bahwa
antusiasme masyarakat sangat tinggi
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di dalam mengakses informasi terkait
peraturan perundang-undangan di Indonesia,
mengingat direktorat ini mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang peraturan
perundang-undangan
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Gambar 5. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan

Masyarakat
pengguna
dapat
memperoleh informasi terkait peraturan
perundang-undangan, mendownload, dan
mempunyai database. Ini dapat diasumsikan
bahwa kesadaran masyarakat untuk belajar
tentang hukum cukup tinggi. Kerangka teori
e-government yang diusung oleh Deloitte dan
Touche dan Bonham pada sektor G2C kategori
yaitu e-governance, and e-knowledge.
Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan
masukan terkait peraturan perundangan, serta
dalam hal ini pemerintah ingin mencerdaskan
masyarakat dengan memberikan informasi
serta pengetahuan hukum maupun regulasi

tujuannya adalah tingkat kepatuhan hukum
masyarakat semakin tinggi.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan
hukum nasional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPHN juga
merupakan basis data peraturan perundangundangan. Pengunjung laman ini cukup tinggi
yaitu 1.255/hari seperti terlihat pada gambar
6 di bawah ini.

Gambar 6. Pengunjung Laman Badan Pembinaan Hukum Nasional

Portal BPHN memberikan layanan publik
yang berupa hasil penelitian hukum, kajian
konstitusi, penyuluhan hukum, kompilasi
hukum acara pidana, kompilasi hukum
pidana, naskah akademik hingga konsultasi.
Berdasarkan data dan fungsi BPHN serta
produk-produk layanan dapat disimpulkan

bahwa pengunjung portal sebagian besar
adalah para akademisi/mahasiswa, birokrat
maupun praktisi hukum. E-government yang
diusung adalah sektor goverment to citizen
(G2C) dalam kategori yaitu e-governance,
and e-knowledge, tidak berbeda dengan
fungsi dari Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam implementasi e-government,
terkait pelayanan dan penyebaran informasi
publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia sudah baik dan dalam kategori
sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan
dan peningkatan. Kementerian Hukum Dan
HAM dalam pelaksanaan e-government
memenuhi tahap pertama yaitu information
publishing dan kedua“official” two-way
transactions berdasarkan kerangka Deloitte
& Touche dan dari sektor Government to
Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu
e-governance, e-service, and e-knowledge
(Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, dan Ditjen
KI). Namun untuk Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan,
Direktorat
Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk
sektor Government to Citizen (G2C) kategori
yaitu e-governance, dan e-knowledge karena
tugas dan fungsinya memberikan layanan
kepada masyarakat terkait penyebaran
informasi terkait pelayanan internal untuk
pemasyarakatan (WBP) serta peraturan
perundang-undangan.
Saran
Untuk
Optimalisasi
e-government
di Kementerian Hukum Dan HAM perlu
pembenahan
dan
peningkatan
ada
beberapa aspek yang perlu diperhatikan
dalam pemanfaatan dan pengembangan
e-government yaitu kelembagaan, infrastruktur
dan
sumberdaya
manusia.Diperlukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja
khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM
dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan
teknologi informasi. Untuk kedepannya perlu
dikembangkan tidak hanya G2C, namun juga
government to bussiness (G2B) sehingga
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semua layanan yang ada dapat diakses
dengan mudah, cepat murah, transparan dan
akuntabel.Government to government (G2G)
perlu diperkuat agar koordinasi, sharing data
maupun pertukaran data dan informasi dapat
dengan mudah dilakukan antar kementerian/
lembaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
keamanan dan kerahasiaan data.
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Abstrak
Penempatan auditor di kantor wilayah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tugas
dan fungsi pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di kantor wilayah. Pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor pendorong dan kendala dalam penempatan
auditor di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan
metode gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dan bersifat deskriftif analisis yang
bertujuan untuk mendapatkan gambaran analis kebutuhan penempatan auditor di kantor wilayah.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penempatan auditor di kantor wilayah merupakan suatu
kebutuhan bagi Inspektorat Jenderal dan kantor wilayah karena akan mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi pengawasan di kantor wilayah lebih efektif dan efisien. Bahwa terdapat kendala dalam
penempatan auditor di Kantor Wilayah baik secara kelembagaan, belum dilakukannya identifikasi
risiko, dan kurangnya sumber daya auditor. Oleh karena itu, penempatan auditor di kantor wilayah
belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat karena terhambat oleh kendalakendala tersebut. Untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan terlebih
dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor.
Kata Kunci: Penempatan, Auditor, Kantor Wilayah

Abstract
Auditors placement at regional offices is one of the efforts to intensify task and function of supervision
of the Ministry and Law and Human Rights, especially at regional offices. The main problem of this
research is what the booster factors and obstacles of auditors placement at regional offices of the
Ministry of Law and Human Rights. This research uses mix- method approach between qualitative and
quantitative with analysis descriptive. It aims to describe the need analysis of auditors placement at
regional officers. Bases on the result of research known that its placement is a need for Inspectorate
General and regional offices because they will support task and function more effective and efficient.
But, it still finds obstacles in the placement of auditors at regional offices namely institutionally,
risk identification has not been done, yet and lack of human resources of the auditor. Therefore,
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It requires to preparation such regulation,
institutional and human resources.
Keywords: placement, auditor, regional office

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Akuntabilitas merupakan salah satu
asas dalam penyelenggaraan kebijakan
dan Manajemen Aparatur Sipil Negara
(ASN). Dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Undang-Undang ASN), yang
dimaksud dengan “asas akuntabilitas”
adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Oleh sebab
itu, akuntabilitas menjadi salah satu tata nilai
atau pedoman bagi aparatur Kementerian
Hukum dan HAM dalam melaksanakan
tugas (PASTI: Profesional, Akuntabilitas,
Sinergi, Transparan dan Inovatif), sehingga
setiap kegiatan Kementerian Hukum dan
HAM dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan atau
peraturan yang berlaku.
Untuk menjamin adanya akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh
aparatur sipil negara, maka diperlukan suatu
sistem pengawasan yang baik. Aparatur Sipil
Negara mempunyai peran dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan yang
dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
12 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa:
“Pegawai ASN berperan sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pe
merintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme”.
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Pengawasan atas pelayanan publik di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM sebagai
unit kerja pengawasan terhadap satuan
kerja pelayanan yang berada di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat
Jenderal sebagai aparat pengawasan
intern pemerintah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya berusaha untuk
meningkatkan kinerja pengawasannya dalam
kaitannya dengan Quality Assurance, guna
memberi jaminan kualitas pengawasan yang
baik dan hasil pengawasan yang dilakukan
tepat sasaran dan tujuan serta sesuai dengan
ketentuan standar audit aparat pengawasan
intern pemerintah kepada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pasal 949 disebutkan Inspektorat Jenderal
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pengawasan intern di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pasal
950 menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1)

Penyusunan
kebijakan
teknis
pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

2)

Pelaksanaan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

3)

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Menteri;

4)

Penyusunan laporan hasil pengawasan
di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

5)

Pelaksanaan administrasi Inspektorat
Jenderal; dan
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6)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.

Selain memberi jaminan kualitas
pengawasan
yang
baik,
Inspektorat
Jenderal juga menjalankan peran konsultasi
(consultating
role)
sehingga
dapat
memberikan peringatan dini (early warning)
kepada seluruh organisasi dan satuan
kerja untuk mencegah dan meminimalisasi
kemungkinan-kemungkinan terjadinya pe
langgaran dan penyimpangan.
Untuk merespon tuntutan percepatan
kinerja pelayanan publik di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan
peningkatan intensitas pengawasan atas
penyelenggaraan pelayanan publik oleh
Inspektorat
Jenderal.
Namun,
dalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala,
salah satunya yaitu kekurangan pejabat
auditor di Inspektorat Jenderal yang tidak
sebanding dengan jumlah satuan kerja yang
harus dilakukan pengawasan, serta tugas
dan fungsi pengawasan yang cukup banyak.
Sumber daya auditor yang dimiliki oleh
Inspektorat Jenderal hingga Desember
2015 berjumlah 93 orang dan 20 CPNS
Auditor yang bertugas untuk mengawasi
seluruh satuan kerja (objek pemeriksaan) di
Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 837
objek pemeriksaan. Sedangkan jumlah ideal
auditor yang harus dimiliki sebanyak 156
orang sehingga kekurangan 63 orang1.
Kondisi tersebut berdampak pula
terhadap kinerja pengawasan yang belum
optimal, khususnya pengawasan di kantor
wilayah yang tersebar di semua provinsi.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM 2015-2019 teridentifikasi
berbagai
permasalahan
yang
terkait

1

dengan penyelenggaraan pengawasan di
Kementerian Hukum dan HAM, antara lain:
1.

Masih terjadinya praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme atau irregularities di
lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM karena kurang memadai khususnya
pelayanan publik, kurangnya penegakkan
aturan, lemahnya pengawasan secara
berjenjangan dari atasan dan kurangnya
upaya-upaya
pencegahan
korupsi,
kolusi dan nepotisme.

2.

Belum optimalnya kualitas Laporan
Keuangan Kementerian Hukum dan
HAM.

3.

Belum optimalnya cara atau bentuk
komunikaasi pengawasan yang belum
berdasarkan kebutuhan stakeholders
(pengguna hasil) dan belum mengacu
pada kapabilitas APIP (Evaluasi BPKP);

4.

Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya
pada substansi permasalahan;

5.

Belum optimalnya komunikasi yang
efektif dengan audit dalam melaksanakan
pengawasan;

6.

Belum optimalnya alokasi sumber daya
untuk
menanganinya
(terbatasnya
anggaran dan sarana prasarana), SDM
dan Aplikasi IT.

Berkenaan
hal
tersebut,
untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja
pengawasan di Kementerian Hukum dan
HAM, Inspektorat Jenderal berencana untuk
menempatkan auditor di kantor wilayah.
Rencana tersebut tertuang dalam Rencana
Strategi Kementerian Hukum dan HAM tahun
2015-2019 yang menargetkan tersusunnya
Peraturan Menteri tentang Penempatan
auditior di kantor wilayah pada tahun 2019.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
rumusan masalah dalam kajian ini adalah
sebagai berikut:

Sumber data: paparan Sekretaris Inspektorat Jenderal tanggal selasa, 8 Desember 2015 di Hotel Royal Kuningan
Jakarta.
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1.

2.

Apa faktor pendorong penempatan
auditor di kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM?
Apa kendala dalam penempatan auditor
di kantor wilayah Kementerian Hukum
dan HAM?

Tujuan
1.

Untuk mengetahui faktor pendorong
penempatan auditor di kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM?

2.

Untuk mengetahui kendala dalam
penempatan auditor di kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM?

Metode Penelitian
1.

Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan metode gabungan (mixed
methods) antara penelitian kualitatif
dan kuantitatif. Penggunaan metode
gabungan ini dilakukan untuk dapat
memperoleh gambaran yang lebih
mendalam
mengenai
fenomena
yang diteliti yang pada akhirnya akan
memperkuat analisis penelitian

2.

Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif analisis
yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran analis kebutuhan penempatan
auditor di kantor wilayah.

3.

Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini terdiri dari
2 (dua) bagian yaitu data primer dan
data sekunder.Data Primer diperoleh
melalui wawancara mendalam (indepth
interview) secara semi terstruktur dan
kuesioner. Sedangkan data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan
(library study) dengan cara membaca
berbagai literatur seperti buku, jurnal,
internet dan sumber bacaan lainnya yang
berhubungan dengan topik penelitian.
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4.

Teknik Analisis Data
Mengingat penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif, maka peneliti dalam
menganalisis data mempergunakan
model interaktif sebagaimana dikemuka
kan oleh Miles dan Huberman (1992:1521) yang meliputi kegiatan reduksi
data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan2.

PEMBAHASAN
Faktor Pendorong Penempatan Auditor Di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM
Pengawasan merupakan salah satu
fungsi
dalam
manajemen
organisasi.
Menurut G.R. Terry ada 4 fungsi manajemen,
yaitu planning, (perencanaan) organizing,
(pengorganisasian), actuating (penggerakan),
dan controlling (pengawasan)3. Pengawasan
sering juga disebut pengendalian, dan
merupakan
fungsi
manajemen
yang
mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi
perencanaan. Perencanaan merupakan
kegiatan
penentu
tujuan,
sedangkan
pengawasan ditujukan agar kegiatankegiatan untuk merealisasikan tujuan serta
efektifitas pendayagunaan sumber-sumber
agar tidak menyimpang dari rencana. Melalui
pelaksanaan fungsi pengawasan dapat
diketahui secara dini apakah tercapai tujuan
sesuai dengan rencana atau malah terjadi
kesenjangan akibat adanya penyimpanganpenyimpangan4.
Sedangkan pengawasan menurut Harold
kootz yang dikutip oleh Sukarna (1992:6),
bahwa fungsi pengawasan manajemen
ada 5 (lima) yaitu planning (perencanaan),
organizing (organisasi), staffing (penyusunan
personalia), actuating (penggerakan), dan
controlling (pengawasan)5.
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Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6.

Analisis Kebijakan Penempatan Auditor......(Insan Firdaus)

Tujuan utama pengawasan adalah agar
kegiatan itu sesuai dengan standarnya,
namun jika dirinci lebih lanjut, maka menurut
Ibnu Syamsi tujuan fungsi pengawasan
adalah6:
1.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan
nya cukup efisien

2.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan
nya tidak mengalami kesulitan-kesulitan
yang berarti.

3.

Untuk mengetahui penyebabnya apabila
terjadi penyimpangan

4.

Untuk mengetahui pemecahannya,
sehingga pelaksanaan sesuai dengan
standarnya.

Menurut
Maringan
(2004:
61)
menyatakan tujuan pengawasan ada dua
yaitu pertama, mencegah dan memperbaiki
kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
Kedua, agar pelaksanaan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Pengawasan
intern
pemerintah
merupakan fungsi manajemen yang penting
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.
Melalui pengawasan intern dapat diketahui
apakah suatu instansi pemerintah telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya secara efektif dan efisien,
serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang
telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu,
pengawasan intern atas penyelenggaraan
pemerintahan diperlukan untuk mendorong
terwujudnya
good
governance
dan
clean
government
dan
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel serta bersih
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Pengawasan intern adalah seluruh
proses kegiatan audit, reviu, pemantauan,
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evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Pengawasan intern di lingkungan
Departemen, Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND)
dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal
dan lnspektorat Utama/lnspektorat untuk
kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam
upaya pemantauan terhadap kinerja unit
organisasi yang ada dalam kendalinya.
Untuk meningkatkan pengawasan di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
khususnya di kantor wilayah yang tersebar di
semua provinsi, maka Inspektorat Jenderal
sebagai aparat pengawas intern pemerintah
berinisiatif untuk menempatkan auditor di
setiap kantor wilayah. Kedudukan, tugas
dan fungsi auditor dalam pemerintahan
diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Pengertian auditor Dalam Permenpan
tersebut adalah Jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kebutuhan penempatan auditor di kantor
wilayah dapat dilihat dari 2 Perspektif yaitu,
Pertama, perspektif Inspektorat Jendral
sebagai subjek yang melakukan tugas dan
fungsi pengawasan. Kedua, perspektif dari
kantor wilayah sebagai objek pengawasan.

Ibnu Syamsi, Pokok-Pokok Organisasi, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994).,hlm.148.
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Kebutuhan Penempatan auditor di kantor
wilayah dari prespektif Inspektorat Jenderal,
disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain karena Inspektorat Jenderal kekurangan
sumber daya auditor, beban kerja auditor
yang cukup besar dan untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
di kantor wilayah agar lebih efektif dan
efisien. Sedangkan bagi kantor wilayah dan
unit pelayanan teknis penempatan auditor
di kantor wilayah akan mempermudah
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
auditor, membantu pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam semua tahapan kegiatan yang
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan laporan kegiatan, sehingga dapat
mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi.
Berdasarkan
hasil
kajian
dan
pengumpulan data di enam kantor wilayah
yaitu DKI Jakarta, DI Aceh, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Maluku, dan Gorontalo dengan 226
responden diketahui bahwa beberapa faktor
pendorong penempatan auditor di kantor
wilayah antara lain sebagai berikut:
1.

Responden
yang
menyatakan
dibutuhkannya penempatan auditor di
kantor wilayah menyampaikan alasannya
sebagai berikut:



Agar adanya persamaan persepsi
antara auditor dengan pelaksana
dalam pengerjaan kegiatan dan
memudahkan
pegawai
kantor
wilayah untuk konsultasi, komunikasi
dan koordinasi dengan auditor
setiap saat dan auditor kanwil dapat
melakukan pengawasan ke seluruh
UPT, serta dapat menghindari
penyelewengan dalam pekerjaan



Agar Fungsi pelaksanaan kegiatan
dapat selaras dengan fungsi
pengawasan sehingga pengawasan
di Kantor Wilayah dapat dilakukan
secara efektif, efisien dan ekonomis.



Tugas Auditor di Kanwil untuk
melakukan
pendampingan
se
hingga apabila ada auditor di
Kanwil
kegiatan
pengawasan
bisa dilakukan secara optimal dan
berkesinambungan.selain itu juga
kegiatan pekerjaan dapat berjalan
sesuai dengan petunjuk dan
apabila ada masalah dapat diatasi
dengan cepat dan keberadaan
auditor di kantor wilayah secara
psikologis akan mempengaruhi
terhadap pihak-pihak tertentu untuk
tidak melakukan tindakan yang
menyimpang.

Untuk meningkatkan Efisiensi dan
Efektivitas Pengawasan di kantor
wilayah
Rencana penempatan auditor di
kantor wilayah merupakan kebutuhan
baik bagi Inspektorat Jenderal maupun
kantor wilayah. Penempatan auditor
diharapkan akan dapat meningkatkan
efisiensi
waktu
dan
efektivitas
pengawasan, karena tugas dan fungsi
pengawasan di kantor wilayah dapat
langsung dilakukan oleh auditor yang
ada dikantor wilayah
Sehubungan
dengan
rencana
Inspektorat Jenderal untuk menempatkan
auditor di kantor wilayah sebanyak 85%
responden menyatakan perlu/setuju
dengan rencana tersebut dan sekitar
14 %. Responden yang menyatakan
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tidak perlu dan sekitar 1 % yang tidak
menjawab.

Sebaliknya,
responden
yang
tidak sependapat dengan rencana
penempatan
auditor
di
Kanwil
menyampaikan beberapa alasan, antara
lain:



Karena tugas pengawasan dilakukan
juga oleh pejabat struktural di kantor
wilayah yang telah diambil sumpah
untuk melakukan pengawasan
melekat;

Analisis Kebijakan Penempatan Auditor......(Insan Firdaus)



Ada kekhawatiran jika auditor
ditempatkan di kantor wilayah akan
menimbulkan konflik kepentingan,
auditor tidak independen dan secara
psikologis akan berpengaruh pada
proses dan hasil audit.



Karena
tugas
dan
fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh
auditor dari Inspektorat Jenderal
sudah berjalan dengan baik dan
kantor wilayah melalui masingmasing divisi selalu melakukan
moniitoring setiap triwulan.



2.

Khusus responden di Kanwil DKI
Jakarta dan Jawa Barat menyatakan
tidak perlu penempatan auditor di
kanwil karena kedudukan kantor
wilayah tersebut dekat dengan
kantor Inspektorat Jenderal di
Jakarta.

Untuk memberikan pembinaan dan
pendampingan dari awal perencanaan,
pelaksanaan dan laporan kegiatan di
kantor wilayah.
Dengan ditempatkannya di kantor
wilayah, auditor dapat berperan aktif
disetiap tahapan kegiatan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan pelaporan. Tugas dan fungsi
auditor yang ditempatkan di kantor
wilayah adalah melakukan pembinaan
dan pendampingan. Dengan demikian
pengawasan auditor dikantor wilayah
sifatnya Preventive controll, yaitu
melakukan pengendalian sebelum dan
ketika dilaksanakannya suatu kegiatan
untuk menghindari/mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan. Auditor
dapat mengidentifikasi secara dini
kemungkinan-kemungkinan terjadinya
kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan
dan dapat dengan segera memberikan
koreksi apabila terjadi kesalahan atau
kekeliruan. Sehingga disetiap tahapan
kegiatan di kantor wilayah bisa terlaksana
sesuai dengan peraturan dan dapat
meminimalisir kesalahan prosedural
yang dapat merugikan negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan
pengawasan
di
kantor
wilayah,
responden
menginginkan
auditor
melakukan kegiatan pengawasan sejak
perencanaan (33 %), proses (33 %)
dan mengaudit setelah selesai suatu
kegiatan (19%) dan disemua tahapan
(15%).
3.

Untuk meningkatkan peran konsultasi
auditor
Auditor juga memiliki tugas atau
peran konsultasi, yaitu memberikan
masukan, petunjuk dan arahan kepada
seluruh pelaksana kegiatan dalam
melaksanakan kegiatan, sehingga dapat
mencegah terjadinya penyimpangan
dan agar pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Konsultasi ini
diperlukan bagi pegawai khususnya di
kantor wilayah yang menemui kesulitan
atau hambatan dalam melaksanakan
tugasnya dan dikhawatirkan akan
menjadi masalah dikemudian hari.
Dengan ditempatkanya auditor
di kantor wilayah diharapkan dapat
memudahkan setiap satuan kerja
untuk berkonsultasi dengan auditor jika
terdapat kesulitan atau masalah yang
dihadapi sehingga dapat meningkatkan
kinerja Kementerian Hukum dan HAM
yang profesional, akuntabel, sinergi,
transparan dan inovatif.
Terhadap peran konsultasi dengan
auditor, hampir 100% responden
menyatakan bahwa perlu berkonsultasi
dengan auditor apabila ada masalah atau
hambatan dalam pekerjaan. Responden
menyatakan perlu berkonsultasi dengan
auditor agar dalam pelaksanaan tugas/
kebijakan tidak melenceng dari aturan
yang seharusnya dan mencegah
terulangnya kesalahan diwaktu yang
akan datang serta untuk memperbaiki
kinerja dan menambah wawasan,
sehingga
setiap
kegiatan/program
selesai tepat waktu.
Sedangkan, menurut sebagian
besar responden sekitar 53% responden
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menyatakan peran konsultasi auditor
Itjen belum dilakukan secara optimal
dengan alasan antara lain sebagai
berikut:








Auditor Inspektorat Jenderal sering
melakukan tugas fungsinya pada
akhir tahun saja, padahal diawal
pelaksanaan kegiatan atau awal
tahun auditor diperlukan juga
untuk memberikan pentunjuk atau
arahan agar perencanaan berjalan
sebagaimana mestinya.
Kedudukan auditor yang terpusat
di Jakarta, menyebabkan pegawai
di Kantor Wilayah dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) sulit
untuk berkonsultasi. Meskipun
media komunikasi sudah canggih,
misalnya melalui telepon dan email,
Namun. konsultasi melalui telepon
atau email dirasa kurang efektif,
karena kadang-kadang penjelasan
yang diberikan oleh auditor kurang
jelas dan waktunya terbatas, serta
tidak maksimalnya jika konsultasi
tidak secara langsung (tatap muka).
Auditor
Inspektorat
Jenderal
tidak setiap tahun datang ke unit
pelayanan teknis menyebabkan
kesempatan untuk berkonsultasi
waktunya sangat terbatas dan
belum ada bagian khusus untuk
konsultasi di Inspektorat Jenderal.
Karena auditor Inspekorat Jenderal
lebih banyak melakukan tugas
pengawasan dibandingkan me
laksanakan peran konsultasi dan
sosialisasi ke Kantor wilayah

Belum optimal peran konsultasi
auditor
Itjen
disebabnya
karena
responden merasa kesulitan untuk
berkonsultasi, dimana sebanyak 51%
responden merasa kesulitan untuk
berkonsultasi dan hanya 35% responden
yang menyatakan mudah berkonsultasi.
Kesulitan
untuk
berkonsultasi
dengan auditor Inspektorat disebabkan
karena:
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Posisi auditor jauh ada di Jakarta,
sedangkan
konsultasi
melalu
telepon
kurang
efektif
serta
penjelasan yang diberikan oleh
auditor Inspektorat kurang jelas dan
waktunya terbatas.



Kurangnya Sumber Daya Manusia
auditor dan tidak ada saluran
komunikasi; tidak tahu harus
menghubungi
bagian
apa;
keterbatasan sarana informasi, baik
media cetak maupun elektronik;
belum optimalnya sosialisasi dari
Inspektorat Jenderal ke UPT.

Kendala Dalam Penempatan Auditor Di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM
Berdasarkan kajian terhadap beberapa
peraturan tentang jabatan auditor dan hasil
diskusi dengan stakeholder terkait, terdapat
beberapa hal yang akan menjadi kendala
dalam penempatan auditor di kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM. Kendalakendala tersebut antara lain sebagai berikut:
1.

Tidak adanya tugas dan fungsi
Pengawasan dalam struktur organisasi
kantor wilayah Kementerian Hukum
dan HAM
Penempatan auditor di Kantor
Wilayah harus mengikuti ketentuan
yang berlaku, diantaranya Peraturan
Menteri
Pemberdayaan
Aparatur
Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008
Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya. Dalam Pasal 1 angka
(3) Permenpan tersebut dijelaskan
bahwa Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) adalah instansi
pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah, yang terdiri dari
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal Departemen, Inspektorat/unit
pengawasan intern pada Kementerian
Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat

Analisis Kebijakan Penempatan Auditor......(Insan Firdaus)

Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Inspektorat/unit pengawasan intern pada
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara
dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota,
dan
unit
pengawasan intern pada Badan Hukum
Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

menempatkan auditor di kantor wilayah,
apabila penempatan auditor tersebut
bersifat permanen/tetap berkedudukan
di kantor wilayah, karena secara struktur
organisasi
berdasarkan
Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah, kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM bukan
termasuk Intansi pengawasan dan juga
tidak melakukan fungsi pengawasan,
sehingga secara struktur organisasi
auditor tidak bisa ditempatkan di kantor
wilayah.

Merujuk pada pasal 3 ayat (1)
Permenpan Nomor 220 tahun 2008
tersebut diatas diketahui bahwa kantor
wilayah Kementerian Hukum dan
HAM tidak termasuk dalam Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah.
Sehingga kantor wilayah tidak bisa secara
langsung melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan, kecuali ada pendelegasian
wewenang dari Inspektorat Jenderal
untuk membantu melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan di Kantor
wilayah. Meskipun dalam Pasal 59 dan
60 Permenkumham Nomor 28 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah disebutkan bahwa
ada kewajiban bagi pimpinan kantor
Wilayah melaksanakan pengawasan
melekat terhadap bawahannya, tetapi
pengawasan yang dimaksud bukan
pengawasan
sebagaimana
yang
dilakukan oleh Inpektorat Jenderal
seperti audit, reviu atau evaluasi. Selain
itu, tidak ada Divisi/Bagian/Bidang
di struktur organisasi kantor wilayah
yang mempunyai tugas khusus untuk
melakukan pengawasan.
Selanjutnya dalam Permenpan
Nomor 220 tahun 2008 Pasal 3 ayat
(1)
juga dijelaskan bahwa Auditor
berkedudukan
sebagai
pelaksana
teknis fungsional bidang pengawasan di
lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Kemudian dalam ayat
(2) disebutkan bahwa Auditor dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab
kepada
pimpinan
instansi
pengawasan
yang
bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal ini menjadi kendala untuk

Kemudian,
dalam
struktur
organisasi kantor wilayah ada kelompok
jabatan fungsional yang dibawah
langsung Kepala Kantor Wilayah, akan
tetapi auditor sebagai jabatan fungsional
tidak bisa dimasukan kedalam kelompok
jabatan fungsional tersebut, karena
seorang auditor melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada pimpinan
instansi
pengawasan,
sedangkan
kedudukan Kepala Kantor Wilayah
bukan sebagai pimpinan instansi
pengawasan, tetapi bertugas untuk
mengkoordinasikan tugas kepala divisi
(Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No 28
tahun 2014).
Namun demikian, jika auditor
ditempatkan di kantor wilayah bersifat
sementara yang disebabkan adanya
kebutuhan terkait dengan tugas dan
fungsi pengawasan yang urgen dan
membutuhkan waktu yang cukup lama,
maka penempatan auditor tersebut dapat
dilakukan secara langsung berdasarkan
surat perintah dari Inspektorat jenderal.
Sehingga auditor yang di kantor wilayah
tersebut tidak masuk kedalam struktur
organisasi kantor wilayah, tetapi tetap
dibawah koordinasi dan bertanggung
jawab ke Inspektorat Jenderal.
2.

Manajemen risiko
Kebutuhan Auditor

dan

Analisis

Rencana penempatan audior di
kantor wilayah merupakan bagian dari
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dengan pertanggungjawaban keuangan
dan
pendampingan
pengawasan
terhadap kegiatan yang dilaksanakan,
sehingga berdasarkan hal tersebut
penempatan auditor di kantor wilayah
Gorontalo tidak terlalu dibutuhkan,
karena resiko terjadinya pelanggaran
dan penyimpangan relatif kecil.

rencana pengawasan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Oleh
karena itu, harus didahului dengan
identifikasi atau penilaian resiko di
setiap kantor wilayah. Manajemen
Risiko adalah sebuah proses untuk
mengidentifikasi, menilai, mengelola,dan
mengendalikan peristiwa atau situasi
potensial untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tujuan
organisasi. Melalui manajemen risiko
akan diketahui kantor wilayah mana saja
yang benar-benar membutuhkan untuk
ditempatkan auditor di kantor wilayah
tersebut.
Risiko di setiap kantor wilayah
Kementerian
Hukum
dan
HAM
bervariasi, ada kantor wilayah yang
memiliki risiko yang tinggi dan ada juga
rendah. Sehingga rencana penempatan
auditor harus berbasis risiko dengan
menentukan skala prioritas yaitu kantor
wilayah
yang mempunyai tingkat
risiko yang tinggi dan/atau aktivitas
penanganan risiko (risk response)
yang kurang memadai. Kebutuhan
penempatan auditor akan berbeda
antara kantor wilayah tergantung hasil
manajemen risiko yang telah dilakukan
dan oleh karena itu penempatan
auditor di kantor wilayah akan menjadi
tidak efektif dan efisien, apabila tidak
dilakukan terlebih dahulu manajemen
risiko di setiap kantor wilayah.
Berdasarkan pengumpulan data
di 6 provinsi mayoritas responden
menyatakan perlu ditempatkan auditor
di kantor wilayah, namun menurut kajian
tim tidak semua kantor wilayah perlu
ditempatkan auditor karena besaran
risiko yang mungkin terjadi kecil. Sebagai
contoh, Kantor Wilayah Gorontalo
yang hanya memiliki 6 (UPT) yang
beban kerja pengawasan tidak terlalu
banyak, selain itu juga kantor wilayah
Gorontalo sudah bekerjasama dengan
Badan Pengawasan keuangan dan
Pembangunan provinsi Gorontalo terkait
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Apabila
penempatan
auditor
di kantor wilayah bersifat tetap dan
berada dibawah struktur organisasi
kantor wilayah, maka harus dilakukan
terlebih dahulu analisis kebutuhan dan
penyediaan pegawai sesuai dengan
ketentuan dalam surat keputusan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor: Kep-971/K/
Su/2005 tentang Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Auditor Di
Lingkungan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah.
3.

Sumber
daya
auditor
ditempatkan di kantor wilayah

yang

Penempatan auditor di kantor
wilayah
juga
terkendala
dengan
ketersediaan sumber daya manusia,
karena kondisi saat ini secara umum
di Kementerian Hukum dan HAM
kekurangan pegawai baik diunit pusat
maupun di kantor wilayah. Berdasarkan
hasil pengumpulan data diketahui
sebagian besar responden menginginkan
auditor berasal dari Inspektorat Jenderal
karena secara kualitas, kemampuan
dan pengalaman sudah memahami
tugas dan fungsi auditor, selain itu
juga akan lebih propesional dalam
menjalankan tugas pengawasan. Akan
tetapi, jika auditor yang ditempatkan di
kantor wilayah berasal dari Inspektorat
Jenderal akan sulit dilakukan, karena
Inspektorat Jenderal kekurangan auditor
dan jika ditempatkan di setiap kanwil
akan berpengaruh terhadap kinerja
pengawasan yang dilakukan Inspektorat
Jenderal. (misal di setiap 1 kantor
wilayah ditempatkan 2 orang Auditor,
maka diperlukan 66 auditor padahal
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berdasarkan data kepegawaian hingga
tahun 2015 Itjen memiliki 93 orang).
Demikian juga apabila auditor yang
ditempatkan berasal dari pegawai kantor
wilayah setempat, akan terkendala
dengan ketersediaan pegawai kantor
wilayah karena hampir disetiap Divisi
dan UPT di kantor wilayah kekurangan
pegawai, selain itu harus dilakukan
pendidikan dan pelatihan auditor terlebih
dahulu baru bisa diangkat menjadi
auditor.
Kendala lain jika auditor berasal dari
pegawai kanwil akan terkendala apakah
pegawai kanwil bersedia menjadi
auditor, karena berdasarkan hasil
pengumpulan data/kuestioner sebagian
besar Responden (60%) tidak bersedia
menjadi auditor kantor Wilayah. Sebagian
besar alasan responden tidak bersedia
disebabkan telah menduduki jabatan
struktural, tidak memiliki kompetensi
dan tidak sesuai dengan minat dan latar
belakang pendidikan. Sedangkan kalau
direkrut dari CPNS tidak bisa langsung
ditempatkan di Kantor Wilayah, karena
secara kemampuan dan pengalaman
CPNS masih kurang dan harus mengikuti
pendidikan dan pelatihan auditor, selain
itu terkendala dengan moratorium
pengadaan CPNS.

PENUTUP
Kesimpulan
Penempatan
auditor
di
kantor
wilayah merupakan suatu kebutuhan bagi
Inspektorat Jenderal dan kantor wilayah.
Kebutuhan Penempatan auditor di kantor
wilayah dari prespektif Inspektorat Jenderal,
disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain karena Inspektorat Jenderal kekurangan
sumber daya auditor, beban kerja auditor
yang cukup besar dan untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
di kantor wilayah agar lebih efektif dan
efisien. Sedangkan bagi kantor wilayah dan

unit pelayanan teknis penempatan auditor
di kantor wilayah akan mempermudah
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
auditor, membantu pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam semua tahapan kegiatan yang
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan laporan kegiatan, sehingga dapat
mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi.
Bahwa
terdapat
kendala
dalam
penempatan auditor di kantor wilayah,yaitu
Pertama, secara kelembagaan struktur
organisasi kantor wilayah bukan instansi
pengawasan dan tidak memiliki fungsi
pengawasan, hal ini akan menjadi hambatan
ketika penempatan auditor di kantor wilayah
secara permanen dan masuk kedalam
struktur organisasi kantor wilayah karena
sesuai aturan auditor harus berada di instansi
pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya
manajemen risiko di setiap kantor wilayah
untuk menentukan kebutuhan auditor di
kantor wilayah.Ketiga, kurangnyasumber
daya auditor yang akan ditempatkan di
kantor wilayah baik yang berasal dari auditor
Inspektorat Jendral maupun pegawai kantor
wilayah.
Saran
Bahwa untuk menempatkan auditor di
Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan
baik secara regulasi, kelembagaan dan
sumber daya auditor. Oleh karena itu,
berdasarkan hasil kajian tersebut diatas,
kami sampaikan beberapa saran yang dapat
dijadikan bahan masukan dan pertimbangan
sebagai berikut:
1.

Untuk jangka panjang penempatan
auditor dikantor wilayah menjadi
suatu kebutuhan dan oleh karena itu
Inspektorat Jenderal dan Sekretariat
Jenderal harus mempersiapkan aturan
dan element pendukung lainnya dalam
rangka penempatan auditor di Kantor
Wilayah.
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2.

Untuk jangka pendek, penempatan
auditor di Kantor Wilayah belum
memungkinkan untuk dilaksanakan,
karena secara struktur kelembagaan,
regulasi dan sumber daya manusia
belum
mendukung
terlaksananya
penempatan auditor di kantor wilayah.

3.

Agar
Inspektorat
Jenderal
dan
Sekretariat Jenderal mempersiapkan
bahan rumusan perubahan struktur
organisasi tata laksana kantor wilayah
dengan
menambahkan
ketentuan
tentang tugas dan fungsi pengawasan di
kantor wilayah.

4.

Agar Inspektorat Jenderal melakukan
manajemen risiko dengan melakukan
analisis dan identifikasi risiko di seluruh
kantor wilayah. Manajemen risiko
diperlukan untuk menentukan seberapa
besar kebutuhan penempatan auditor
di setiap kantor wilayah, beban kerja
auditor dan sifat serta waktu penempatan
auditor di kantor wilayah.

5.

Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat
Jenderal melakukan analisis kebutuhan
dan penyediaan auditor di setiap kantor
wilayah, sehingga diketahui jumlah
auditor dan beban kerja auditor yang
ditempatkan di kantor wilayah.

6.

Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan
dan menambah sumber daya manusia
auditor baik yang direkrut dari internal
pegawai di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM, maupun dari calon
pegawai negeri sipil untuk meningkatkan
kinerja pengawasan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

7.

Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan
peran konsultasi dan menyediakan media
konsultasi yang memudahkan pegawai
Kantor Wilayah untuk berkonsultasi
ketika ada masalah atau hambatan.

8.

Inspektorat
Jenderal
dan
Kantor
Wilayah mengoptimalkan kerjasama
dengan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat
pusat dan provinsi, dalam rangka
membantu pengawasan, pembinaan dan
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pendampingan Kantor Wilayah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
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