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KATA PENGANTAR 

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan 

Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari 

Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan 

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan 

bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan 

demikian, UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam 

mencetak PNS. 
 

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut 

dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Pelatihan ini memadukan 

pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang 

memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan 

mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan 

manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. 

Salah satu penguatan nilai-nilai tersebut melalui pemahaman tentang pelayanan 

publik sebagai bagian dari tugas penting Aparatur Sipil Negara. Dengan memahamkan nilai-

nilai apa saja yang terkandung dalam pelayanan publik, maka kita telah melaksanakan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan prima (exellent 

service) dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan 

memuaskan pelanggan. Para Calon PNS harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam 

pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat 

tanpa terkecuali di segala bidang. 

 

            Mataram,  Juli 2018 

 

 

 

            Nurhikmah, S.I.P., M.Hum 
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Hasil Belajar, membekali peserta dengan :

Konsep dan prinsip pelayanan publik

Pola pikir ASN sebagai pelayan publik

Praktik Etiket Pelayanan Publik

Indikator hasil belajar :

Menjelaskan konsep dan prinsip

pelayanan publik;

Menjelaskan pola pikir PNS sebagai

pelayan publik

Mempraktikan etiket pelayanan

publik;

TUJUAN 

PEMBELAJARAN



Mimpi apa yang hendak

dibangun dan dijaga dengan

menjadi ASN?



KPK Dapati Sel di Lapas Sukamiskin Ditutup, Kunci Dibawa Penghuni

Diterbitkan 15.14, 21/07/2018

“Tim dan sipir tidak bisa membuka karena diduga kunci sel dibawa yang bersangkutan. Ada salah satu

ruangan yang juga sulit dibuka karena dikunci dari dalam,” ujar Febri, Sabtu (21/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan tehadap Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Dalam proses penindakan itu, tim satuan tugas

KPK mengalami kendala lantaran beberapa sel terkunci, sementara kunci dibawa oleh terpidana.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah tidak menyebutkan identitas narapidana yang mendekam di dalam sel

tersebut. Namun, beredar kabar sel itu diisi oleh Tubagus Chaeri Wardhana, dan Fuad Amin.

"Tim dan sipir tidak bisa membuka karena diduga kunci sel dibawa yang bersangkutan. Ada salah satu

ruangan yang juga sulit dibuka karena dikunci dari dalam," ujar Febri, Sabtu (21/7).

Febri menambahkan, penghuni sel yang terkunci itu tidak berada di tempat. "Ada ruangan di Lapas

yang disegel karena penghuninya (narapidana) sedang tidak berada di tempat," ujarnya.

Diketahui dari proses operasi tangkap tangan itu tim mengamankan Fahmi Darmawansyah, narapidana

pemberi suap atas pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan sang istri, 

Inneke Koesherawati.

Tim juga mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga berupa suap.

Artikel Asli https://today.line.me/ID/pc/article/xvE1xe?utm_source=washare

http://m.merdeka.com/peristiwa/kpk-dapati-sel-di-lapas-sukamiskin-ditutup-kunci-dibawa-penghuni.html?utm_source=KPK+dapati+sel+di+Lapas+Sukamiskin+ditutup,+kunci+dibawa+penghuni&utm_medium=Line+News+click&utm_campaign=Line+Today+-+News




Publiknya siapa?

Pembedaan perlakuan napi, misalnya

kasus tipikor?

Ada indikasi suap dalam penyediaan

fasilitas pelayanan publik?



https://ntb.kemenkumham.go.id/berit

a-kanwil/berita-utama/2855-operasi-

sunyi-senyap-ba-da-subuh-divisi-

pemasyarakatan-ntb

Pelayanan Publik



Peringkat daya saing global,  Indonesia 
urutan ke-36 dari 137 negara, versi World 
Economic Forum (Global Competitiveness 
Report 2017-2018) 





Vision of  Bureaucracy 

Reform  

Bureaucracy 

Reform

A World Class 

Governance in 

2025 

Terwujudnya tata

pemerintahan yang baik

dengan birokrasi

pemerintahan

profesional, berintegritas

tinggi sebagai pelayan

publik

A government free of  
corruption, collusion, 
and nepotism 

Improve Public 
Service

Professional 
Performance



Pelayanan publik adalah “Sebagai

segala bentuk kegiatan pelayanan

umum yang dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintahan di Pusat dan

Daerah, dan di lingkungan

BUMN/BUMD dalam bentuk

barang dan /atau jasa, baik dalam

pemenuhan kebutuhan

masyarakat. (Lembaga Administrasi

Negara: 1998)



Davit Mc Kevitt; dalam bukunya Managing Core Public Services

(1998), membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan

publik yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah

daerah, menyatakan bahwa “Core Public Services maybe defined as

those sevices which are important for the protection and promotion of

citizen well-being, but are in are as where the market is in capable of

reaching or even approaching a socially optimal state; heatlh, education,

welfare and security provide the most obvious best know example”



RIVALITAS EKSKLUDABILITAS

Tinggi Rendah

Rendah Barang semi privat

- Jalan Tol

- Fasilitas Bandara

Barang publik

- Udara bersih

- Jaminan keamanan

TNI Polri

Tinggi Barang privat

- Rumah

- Mobil

Barang semi publik

- Sumber air bawah

tanah

- Hasil hutan

Para ahli lain juga mengatakan bahwa suatu barang/jasa dapat

disebut sebagai barang/jasa publik ketika kepentingan strategis di 

masa yang akan datang, negara memutuskan suatu jenis

barang/jasa tertentu sebagai barang/jasa publik



Kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan 

penduduk

Penyelenggara
pelayanan

publik

Barang, jasa, 
dan pelayanan
administratif

Undang-

Undang

Nomor 25 

Tahun 2009



Tiga unsur

penting dalam

pelayanan

publik

Organisasi
Penyelenggara

Penerima Layanan

Kepuasan
Pelanggan



Ruang lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat terbatas, yaitu

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2, bahwa pelayanan publik meliputi: pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perinstansi pemerintahan, perhubungan, 

sumber daya alam, dan pariwisata.



Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen keempat) terdapat beberapa jenis

pelayanan publik yang dijanjikan oleh negara dan wajib diberikan kepada warganya. 

Jenis pelayanan tersebut meliputi bidang: hukum, lapangan kerja, politik, 

keamanan, agama, sosial, pendidikan, pekerjaan, administrasi, perumahan, 

komunikasi, perumahan, asuransi jiwa dan kesehatan, perlindungan hak asasi

manusia, pendidikan, dan ekonomi. (Pasal 27 s/d 34)



Bentuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur

dalam pasal 5 ayat 3 dan 4 juga sangat sempit karena

pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat

hanya diartikan sebagai pengadaan barang/jasa di 

instansi pemerintah

Barang publik memiliki cakupan yang sangat luas

tidak hanya terbatas pada kegiatan pengadaan barang 

dan jasa oleh pemerintah saja, melainkan semua

barang yang dibutuhkan oleh masyarakat karena

amanat konstitusi yang pengadaannya bisa saja

dilakukan oleh sektor swasta



Fenomena barang/jasa

publik menuntut kehadiran

negara untuk menyediakan

berbagai barang/jasa yang 

dibutuhkan oleh

masyarakat.

Solusi atas kegagalan upaya

individual dalam

memenuhi kebutuhan

barang/jasa

yang mereka butuhkan.



Spektrum Pelayanan Publik



“Whatever government
does is public service”.

(Old Public 
Administration)



New Public 
Management (NPM)

New Public Service 
(NPS)



Kriteria pelayanan publik
• Pelayanan untuk memenuhi

kebutuhan barang/jasa publik

• Memenuhi kebutuhan dan hak

dasar warga negara

• Merupakan kewajiban

pemerintah dan negara, dan

• Hal tersebut menjadi 

komitmen nasional untuk

mencapai tujuan-tujuan

strategis di masa yang akan

datang



Sumber: Dwiyanto (2010:24).





Siapa

penyedianya

Bagaimana

cara

mengonsum

sinya?

Strategis

tidaknya?



Hakikat pelayanan
publik : pemberian 

pelayanan prima 
kepada masyarakat 
sebagai perwujudan 
kewajiban aparatur 
pemerintah menjadi 

pelayan publik
(“public servant”)





Prinsip PP 

untuk

Pelayanan

Prima

Partisipatif

Transparan

Responsif

Tidak Diskriminatif

Mudah dan Murah

Efektif dan Efisien

Aksesibel

Akuntabel

Berkeadilan





https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q

=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahU





Patologi birokrasi :

Penggelembungan

organisasi, Duplikasi

tugas dan fungsi, Red 
tape, Konflik

kewenangan, KKN, 

dan Enggan Berubah



Apa yang akan Saudara lakukan

sebagai seorang ASN

dengan mengetahui kurang baiknya

kualitas pelayanan

publik di Indonesia?

Apakah hanya akan Saudara

biarkan saja? Diam saja? Atau

justru akan larut dalam

kondisi birokrasi yang patologis di 

mana Saudara bekerja?



PP merupakan hak warga negara sebagai amanat
konstitusi

PP diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh
warga negara

PP diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-
hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang 
akan datang

PP memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan
tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan 
bagi warga negara (proteksi).

Dasar

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

(PP)



Warga negara yang membutuhkan

pelayanan publik perlu dilayani

dengan baik karena: 

(1) mereka adalah pembayar pajak

yang membiayai kegiatan pelayanan

publik; dan

(2) dia adalah tuan (“citizen”, bukan

hanya “client”, atau “customer”) para 

ASN (“agent”) karena mereka yang 

menyediakan semua fasilitas kerja dan

gaji yang diterima tiap bulannya



Reformasi

Pelayanan

Publik

Reformasi

Pola Pikir

(4,7 juta

ASN)

Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

Pelayanan

Prima 

(Excellence 

Service)

ASN sebagai “public 

servant” harus professional, 

bebas dari intervensi politik, 

KKN, mampu menjalankan

peran dan agen mencapai

tujuan nasional



Lima 

Prinsip

dalam

Pelayanan

Prima

Responsif terhadap pelanggan
(client)

Membangun visi dan misi
pelayanan

Menetapkan standar dan
ukuran kinerja pelayanan

Pemberian pelatihan dan
pengembangan pegawai

Memberikan apresiasi kepada
pegawai



Pelayanan Prima

Untuk seluruh rakyat

2X

Kami mengabdi

Membaktikan diri

Untuk negeri…Indonesia

2X

Jangan…jangan…jangan…jangan

Jangan ragukan jiwaku ini

2X



Sikap pelayanan bagi ASN berarti

pengabdian yang tulus terhadap bidang

kerja, dan paling utama menjadi

kebanggaan atas pekerjaannya. Sikap

pelayanan dapat digambarkan melalui

7P :

Passionate, Progressive, Proactive, 
Prompt, Patience, Proporsional, 

Punctional



Praktik etiket pelayanan publik

Etika (Ethos, Yunani) : watak kesusilaan, 

moral

Etiket (Ettique, Perancis) : sopan santun

Keduanya menyangkut perilaku manusia. 

Etika dan etiket mengatur perilaku manusia

secara normatif, artinya memberi norma bagi

perilaku manusia dan menyatakan apa yang 

harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Keduanya sama?



Etiket Pelayanan

a. Sikap / perilaku

b. Ekspresi wajah

c. Penampilan

d. Cara berpakaian

e. Cara berbicara

f. Cara 

mendengarkan

g. Cara bertanya

Kata kunci dalam

Praktik pelayanan

a. Atensi

b. Senyum

c. Salam

d. Tolong

e. Maaf

f. Terima kasih



Politeness

Respectful

Attentive

Cooperative

Tolerance

Informality

Self  Control

Dasar Etiket

yang harus

dilakukan

ASN kepada

pengguna

jasa



Manfaat

Etiket

Communicative

Respectable

Self  
Confidence

Attractive



Praktik Etiket Pelayanan

Menyampai

kan salam dan

tegur sapa

• Bagaimana

harus

bersikap

• Apa yang 

tidak boleh

dilakukan

Bersalaman

atau berjabat

tangan

• Gaya 

berjabat

tangan

• Hal yang 

perlu diingat

Bertamu dan

Menerima

Tamu

• Hal-hal yang 

harus

dilakukan

• Hal-hal yang 

perlu

diperhatikan

Bertelepon
• Etiket menelpon

dan menerima

telepon

• Hal-hal yang 

perlu

diperhatikan

• Hal-hal yang 

tidak boleh

dilakukan

Menangani

keluhan

pelanggan

Etiket

menangani

keluhan









Role Play atau Bermain Peran

1. Silahkan berkelompok 7-8 orang

2. Bermain peran dengan

mempraktikkan pelayanan publik

di instansi pemerintah,

BUMN/BUMD

3. Waktu diskusi dan persiapan 15

menit



EVALUASI

Aspek yang paling mendasar dari
reformasi pelayanan publik…

Hakikat pelayanan publik…

Dasar penyelenggaraan pelayanan
publik…

Lima prinsip dalam pelayanan
prima…

Praktik Etiket Pelayanan…



KESIMPULAN

Reformasi birokrasi paling dasar

adalah pola pikir

ASN sebagai pelayan publik

(provider, agent), dan masyarakat sebagai

publik (user, citizen)

Hakikat pelayanan publik adalah

pelayanan prima

ASN harus memperhatikan segala

aspek etiket pelayanan







TERIMA KASIH
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Setiap manusia 

bahkan ketika masih di rahim ibunya sudah mendapatkan pelayanan berupa asupan nutrisi dan 

do‟a, fase selanjutnya adalah setelah cukup waktu untuk lahir ke dunia ia juga mendapatkan 

pelayanan. Proses melahirkan bagi seorang ibu tentu juga membutuhkan pelayanan (sarana 

prasarana transportasi, puskesmas atau rumah sakit, perawat dan dokter). Seiring dengan 

berjalannya waktu, ia pun tumbuh dan berkembang menjalani kehidupannya, dalam menjalankan 

aktivitas kesehariannya, manusia tetap mendapatkan pelayanan. Fase selanjutnya, setelah 

meninggal dunia pun ia masih mendapatkan pelayanan yang spesial hingga ke liang lahat atau 

proses pemakaman selesai. Karena itu dunia pelayanan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya setiap orang (individu) 

membutuhkan barang dan jasa tertentu, seperti: makan, minum, pakaian (sandang), rumah 

(papan), pendidikan, dan sebagainya. Sesuai dengan derajat urgensinya bagi kelangsungan hidup 

manusia, berbagai barang dan jasa yang perlu tersedia tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, artinya 

barang/jasa yang dibutuhkan individu tersebut harus tersedia atau pemenuhannya (konsumsinya) 

tidak dapat ditunda agar individu tetap dapat hidup. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan 

jenis barang/jasa yang pemenuhannya dapat ditunda karena tidak secara langsung berkaitan 

dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup individu. 

Individu-individu memenuhi kebutuhan barang/jasa untuk menjaga kelangsungan hidup 

mereka dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling sering dipakai oleh individu untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui mekanisme pasar. Dengan cara ini individu-

individu memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan membeli barang/jasa yang disediakan oleh 

pasar. Mekanisme pasar sebagai cara pemenuhan kebutuhan hidup individu memberikan banyak 

kemudahan karena sifatnya yang transaksional. Maknanya, selama barang/jasa yang dibutuhkan 

oleh individu tersedia di pasar (ada produsen atau penjual yang menyediakannya) dan individu 

memiliki uang untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkannya maka masalah individu untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dapat terselesaikan segera dengan membeli barang/jasa 

yang mereka butuhkan. 

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan hidup individu-individu dengan menggunakan 

mekanisme pasar ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Karena berbagai alasan (dalam 

literatur disebut sebagai kegagalan pasar) mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik sehingga 

produsen tidak mau menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh individu-individu karena 

akan merugikan mereka sebagai produsen. Dalam situasi yang lain individu-individu tidak 

mungkin membeli barang/jasa yang tersedia di pasar karena harganya yang tidak rasional. Dalam 

kondisi yang demikian individu-individu ini menjadi tidak bisa membeli barang/jasa yang 

mereka butuhkan di pasar, meskipun mereka memiliki uang untuk bertransaksi. Jika barang/jasa 
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yang dibutuhkan oleh individu-individu tersebut termasuk kategori barang/jasa untuk memenuhi 

kebutuhan primer, tentu dalam situasi yang demikian mengakibatkan kelangsungan hidup 

individu-individu tersebut menjadi terancam. 

Dalam kondisi sebagaimana digambarkan di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah: 

siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang sangat 

dibutuhkan oleh para individu tersebut? Pada akhirnya negara (pemerintah) yang harus 

bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para individu atau warga 

negara. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang/jasa yang 

dibutuhkan oleh warga negara ketika pasar tidak bisa menyediakannya kemudian memunculkan 

kegiatan yang disebut sebagai pelayanan publik. 

Dalam modul ini, Saudara akan diajak untuk memahami konsep dan prinsip pelayanan 

publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, praktik etiket pelayanan publik. Sebagai kegiatan 

yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh warga 

negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya maka pelayanan publik merupakan kegiatan yang 

sangat penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara pada 

gilirannya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Kualitas pelayanan publik itu 

sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti: kecukupan anggaran, organisasi 

penyelenggara yang efektif dan efisien, dan di atas itu semua adalah aparatur pemerintah 

(birokrat) yang cakap untuk memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara. 

 

B. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai 

pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. 

 

C. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu  mengaktualisasikan  pelayanan  

publik  yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/stakeholder yang dilayaninya. 

 

D. Indikator Hasil Belajar 

 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 

1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik; 

2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayan publik; 

3) mempraktikan etiket pelayanan publik; 

 

E. Materi Pokok 

Materi pokok mata  Pelatihan  ini adalah sebagai berikut : 

1) Konsep dan prinsip pelayanan publik; 

2) Pola pikir PNS sebagai pelayan Publik; dan 

3) Praktik etiket pelayanan publik 
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F. Waktu 

Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP) 
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BAB  II 

KONSEP DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : Mendeskripsikan pengertian 

pelayanan publik;Mendeskripsikan jenis barang/jasa publik; Mendeskripsikan pelayanan 

publik dari sederhana menjadi kompleks; Mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan publik 

 

 

 

A. Definisi Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD 

dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga 

Administrasi Negara: 1998). Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa: 

Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap 

pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan Kelembagaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004). 

Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan 

 

B.  Konsep Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Untuk menyegarkan pengetahuan peserta mengenai pengertian pelayanan dan 

pelayanan publik, modul ini menguraikan secara singkat beberapa pengertian pelayanan 

publik yang dikutip dari para ahli dan Pemerintah. Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Siklus pelayanan itu sendiri menurut A. Imanto, 2002, adalah “Sebuah rangkaian 

peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan 

Dikatakan bahwa siklus layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama 

kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai 

dengan selesai jasa tersebut diberikan”. 

Beberapa definisi lain dari pelayanan publik yang banyak digunakan dalam adalah: 

a. Lovelock, Christoper H, 1991:7, mengatakan bahwa ”service adalah produk yang 

tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami”Artinya service 

merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk 



5 | P e l a y a n a n  P u b l i k -  D I k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami 

dan dapat dirasakan oleh penerima layanan 

b. Davit Mc Kevitt; dalam bukunya Managing Core Public Services (1998), 

membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan publik yang menjadi tugas 

pemerintah dan pemerintah daerah, menyatakan bahwa “Core Public Services 

maybe defined as those sevices which are important for the protection and 

promotion of citizen well-being, but are in are as where the market is in capable of 

reaching or even approaching a socially optimal state; heatlh, education, welfare 

and security provide the most obvious best know example”. 

 

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik 

dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau 

masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan 

kepuasan kepada penerima pelayanan. 

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur 

pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua, adalah penerima 

layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur 

ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). 

 

2. Jenis Barang/Jasa 

Selain dengan pendekatan sebagaimana dijelaskan di atas, para ahli menggunakan 

pendekatan cara individu mengkonsumsi barang/jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya 

pada individu yang lain dalam membedakan mana yang disebut sebagai barang/jasa publik 

dan barang/jasa privat. Menurut para ahli tersebut, barang/jasa publik adalah barang/jasa yang 

memiliki rivalry (rivalitas) dan excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Rivalitas yang 

rendah maknanya adalah barang/jasa tertentu yang telah dikonsumsi (digunakan) oleh 

seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain; 

tanpa mengurangi manfaat dari barang/jasa tersebut serta kepuasan individu yang 

menggunakannya kemudian. Sedangkan ekskludabilitas yang rendah maknanya, produsen 

atau “pemilik” barang/jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak 

orang untuk dapat menikmati barang/jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah 

individu-individu lain tidak dapat menikmati barang/jasa yang mereka hasilkan jauh lebih 

mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Jika ada barang/jasa yang memenuhi 

dua karakteristik tersebut maka kemudian disebut sebagai barang/jasa publik. Dengan kata 

lain, barang/jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama (joint consumption) 

Kebalikannya, barang/jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat ekskludabilitas dan rivalitas 

yang tinggi maka barang/jasa tersebut dimasukan dalam kategori sebagai barang/jasa privat. 

Cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual consumption. 

Diantara dua jenis barang/jasa tersebut, ada barang/jasa yang kita sebuat sebagai 

barang/jasa semi privat, yaitu barang/jasa yang memiliki karakter tingkat ekskludabilitas 
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tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sedang barang/jasa yang ekskludabilitasnya rendah tapi 

rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang/jasa semi publik. 

Tabel 1. Klasifikasi Barang/Jasa 

        

    EKSKLUDABILITAS 

RIVALITAS 

        

        

    

Tinggi  

  

Rendah       

         

   Barang semi   Barang Publik 

   privat    Udara bersih 

Rendah 

  

 Jalan tol 

  

 Jaminan     

   

 Fasilitas 

   

keamanan 

      

      

    bandara    TNI dan Polri 

   Barang Privat   Barang Semi 

        

    Rumah   Publik 

Tinggi 

  

 Mobil 

  

 Sumber air     

        

bawah tanah 

        

        

         

        Hasil hutan 

 

Para ahli lain juga mengatakan bahwa suatu barang/jasa dapat disebut sebagai barang/jasa 

publik ketika, karena kepentingan strategis di masa yang akan datang, negara memutuskan suatu 

jenis barang/jasa tertentu sebagai barang/jasa publik. Dengan demikian, meskipun menurut 

berbagai klasifikasi sebagaimana telah di paparkan di depan suatu barang/jasa termasuk sebagai 

kategori barang/jasa privat, barang/jasa tersebut bisa menjadi barang/jasa publik ketika 

keputusan politik mengubahnya. Contohnya, pendidikan di masa lalu dianggap sebagai barang 

privat sehingga setiap individu harus memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dengan biaya 

sendiri dari penyelenggara pelayanan pendidikan, baik swasta maupun pemerintah. Namun 

demikian, seiring berjalannya waktu pemerintah mengganggap pendidikan sebagai hal yang 

penting untuk masa depan pembangunan bangsa sehingga diputuskan bahwa pendidikan 

dijadikan sebagai barang publik dengan memberikan subsidi terhadap biaya yang harus dibayar 

individu untuk memperoleh layanan pendidikan, bahkan pemerintah membebaskan biaya 
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pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah melalui Program Wajib 

Belajar (WAJAR) sembilan tahun. 

Contoh lain dari pergeseran barang privat menjadi barang publik adalah keterbukaan 

informasi. Informasi terkait kepemilikan kekayaaan pribadi pada mulanya merupakan hal pribadi 

yang tidak perlu diketahui oleh banyak pihak, namun kondisi menjadi perubahan apabila pribadi 

seseorang mengalami pergeseran posisi, dari seorang pegawai biasa, pengusaha, bahkan rakyat 

jelata, ketika yang bersangkutan bergeser posisi menjadi pejabat negara, maka informasi harta 

kekayaan menjadi kewajiban untuk dilaporkan bahkan dipublikasikan ke 

masyarakat umum. Di sisi  lain terdapat pula kasus informasi publik yang menjadi ranah 

pribadi (dianggap informasi pribadi), seperti misalnya informasi terkait perubahan kebijakan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan), atau informasi terkait adanya lowongan 

beasiswa, yang seharusnya terinformasikan ke publik tetapi hanya disimpan sendiri. Kasus yang 

terakhir merupakan pergeseran antara publik ke privat namun tidak dapat dibenarkan. 

 

3. Pelayanan Publik dari Sederhana Menjadi Kompleks 

Sebagaimana telah dipelajari pada kegiatan belajar sebelumnya, adanya fenomena 

barang publik menuntut kehadiran negara untuk menyediakan berbagai barang/jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Negara dalam hal ini juga bisa dipahami sebagai aksi kolektif, 

ketika seluruh warga negara, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka yang duduk 

di kursi parlemen, mencari solusi atas kegagalan upaya individual dalam memenuhi 

kebutuhan barang/jasa yang mereka butuhkan. Melihat tiga alasan yang menyebabkan 

munculnya barang/jasa publik tersebut maka Saudara dapat menduga bahwa jenis barang/jasa 

yang dapat dikategorikan sebagai barang/jasa publik memiliki spektrum yang sangat luas, 

yaitu dari jenis barang/jasa yang dapat dikategorikan sebagai barang publik murni (pure 

public goods) sampai barang/jasa yang sebenarnya masuk kategori sebagai barang privat 

(private goods). 

Adanya fenomena barang/jasa publik menuntut kehadiran pemerintah untuk 

bertanggung jawab menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

tersebut dalam bentuk pelayanan publik. Namun demikian karena luasnya spektrum yang 

disebut sebagai barang/jasa publik tersebut maka tidak mengherankan jika tidak selalu mudah 

mendefinisikan apa yang disebut pelayanan publik.  

Gambar 2 berikut ini menunjukkan luasnya spektrum pelayanan publik karena 

munculnya fenomena barang/jasa publik. Gambar tersebut menunjukkan bahwa di ujung kiri 

adalah barang/jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh 

sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara 

mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Semakin ke kanan karakteristik 

barang/jasa tersebut semakin mendekati barang privat yang memiliki ciri-ciri yang 

berkebalikan dengan barang/jasa publik yang murni. 
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Gambar 2. Spektrum Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di masa yang lalu, para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua 

jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pameo yang terkenal pada saat itu 

adalah: “whatever government does is public service”. Artinya semua barang/jasa publik 

yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh negara disebut sebagai pelayanan 

publik (Dwiyanto, 2010:14). Paradigma yang melihat pelayanan publik seperti ini sering 

disebut sebagai paradigma kuno atau Old Public Administration (OPA). Dalam paradigma 

OPA tersebut negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu 

menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang yang 

demikian tidak mengejutkan karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil 

belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam 

menyelasaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai 

memnuculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New 

Publik Management (NPM). Pada masa ini para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa 

layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada 

keuntungan (profit). Karena itu misalnya pelayanan jasa seperti di rumah sakit yang dulu 

masih tinggi keberpihakannya kepada masyarakat dan cenderung gratis atau murah, berubah 

menjadi pelayanan yang untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan sejumlah biaya 

yang cukup mahal. Beberapa negara Eropa seperti contoh di Inggris, akibat ketidakmampuan 

membayar asuransi kesehatan yang sangat mahal untuk mendapatkan pelayanan di rumah 

sakit membuat banyak masyarakat tidak mampu berusaha mengobati penyakitnya sendiri 

tanpa mendapatkan pelayanan dari penyedia layanan kesehatan. Setelah kenyataan ini 

terungkap ke publik, maka banyak mempertanyakan serta menggugat keberadaan, posisi, 

peran dan tujuan pembentukan negara (birokrasi).  

Untuk menjawab tantangan tersebut muncullah paradigma baru pelayanan yang 

disebut New Public Service (NPS). Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara 

dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan 

menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi 

masyarakatnya. Di Indonesia, paradigma ini dapat dilihat melalui penyediaan layanan 

pendidikan dasar yang gratis, layanan kesehatan dasar dan dibeberapa tempat termasuk gratis 

opname sampai kelas III bagi masyarakat tidak mampu, dan banyak lagi layanan lainnya. 

Semuanya untuk menunjukkan eksistensi negara dalam melayani masyarakat. 
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Perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old Public Administration (OPA) 

kemudian berubah menjadi New Public Management (NPM) dan seterusnya menjadi New 

Public Service (NPS) dapat dilihat pada gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam definisi yang lebih sempit lagi, pelayanan publik bahkan sering kali 

disalahpahami sebagai pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait 

dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang dalam klasifikasi Ripley (1985) 

masuk dalam ranah protective regulatory policy (kebijakan protektif) dan competitive 

regulatory policy (kebijakan kompetitif). Kebijakan protektif dibuat oleh pemerintah dengan 

cara membatasi ruang gerak individu agar tidak merugikan individu yang lain, sementara itu 

kebijakan kompetitif mengatur kompetisi diantara sektor swasta agar cara kerja mereka tidak 

merugikan masyarakat sebagai konsumen. Instrumen untuk mewujudkan tujuan melindungi 

warga negara dari perilaku warga negara yang lain maka dilakukan oleh pemerintah dengan 

membuat peraturan tentang: perizinan, lisensi, pemberian sertifikat, pemberian akte, dan lain-

lain. Dengan aturan tersebut, maka seorang warga negara tidak dapat melakukan suatu 

aktivitas, misalnya membuka usaha, sebelum pemerintah memberikan izin usaha. Izin usaha 

tersebut di dalamnya terkandung dimensi perlindungan terhadap warga yang lain sebab 

sebelum pemerintah memberikan izin usaha maka instansi pemberi izin akan melakukan 

evaluasi terhadap kelayakan usaha dari berbagai segi, misalnya mengganggu ketertiban 

umum atau tidak, peralatan yang dipakai memenuhi syarat keamanan kerja atau tidak, jika 

menghasilkan limbah apakah sudah ada rencana pengolahan limbah, dan seterusnya. 

Karena berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan terhadap warganya, maka konsekuensinya pemerintah harus memberikan 

pelayanan administratif terhadap warga yang membutuhkan pelayanan perizinan tersebut. 

Sebagai contoh, karena undang-undang mensyaratkan setiap warga negara harus memiliki 

identitas kewarganegaraan, agar setiap warga negara memperoleh pengakuan dari negara 

akan hak-hak mereka, maka pelayanan publik kemudian dipahami sebagai pelayanan 

pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Sejenis dengan KTP, maka pelayanan publik juga diartikan sebagai pelayanan 

pengurusan Surat Izin Mengamudi (SIM), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), pelayanan memperoleh Paspor, dll. Dalam kasus yang lain, 

pelayanan publik juga dipahami sebagai pelayanan penyediaan barang/jasa publik yang 
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pelaksanaannya dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD. Karena cara 

memahami pelayanan publik yang demikian, maka yang termasuk kategori sebagai pelayanan 

publik menjadi sempit. 

Bahkan, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

definisi tentang pelayanan publik yang oleh pemerintah cenderung lebih sempit lagi. Dalam 

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pelayanan Publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”. Coba Saudara perhatikan uraian berikut yang menjelaskan mengapa definisi 

pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 sangat sempit. Sebelum membaca uraian 

berikut, ada baiknya Saudara membuka Undang-undang No. 25 Tahun 2009 agar memahami 

persoalan yang akan didiskusikan dalam dua paragraf berikut. 

Pertama, ruang lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat 

terbatas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2, yang menyebut bahwa pelayanan 

publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi 

dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perinstansi pemerintahan, 

perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Padahal, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen keempat) terdapat beberapa jenis pelayanan 

publik yang dijanjikan oleh negara dan wajib diberikan kepada warganya. Jenis pelayanan 

tersebut meliputi bidang: hukum, lapangan kerja, politik, keamanan, agama, sosial, 

pendidikan, pekerjaan, administrasi, perumahan, komunikasi, perumahan, asuransi jiwa dan 

kesehatan, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan, dan ekonomi. 

Kedua, bentuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 

dan 4 juga sangat sempit karena pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat hanya 

diartikan sebagai pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Padahal, sebagaimana 

diuraikan di depan, yang disebut sebagai barang publik memiliki cakupan yang sangat luas 

tidak hanya terbatas pada kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah saja, 

melainkan semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat karena amanat konstitusi yang 

pengadaannya bisa saja dilakukan oleh sektor swasta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh 

masyarakat. 
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Tabel 2. Perbedaan Antara Pelayanan Publik dan Privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dwiyanto (2010:24). 

 

Dengan menggunakan tiga kriteria sebagaimana telah didiskusikan di Kegiatan 

Belajar 1, bahwa barang/jasa publik dapat dilihat dari tiga kriteria, yaitu: (1) siapa 

penyedianya (pemerintah vs swasta); (2) bagaimana cara mengkonsumsinya (kolektif vs 

individual) dan; (3) strategis tidaknya terhadap perwujudan visi dan misi suatu bangsa di 

masa yang akan datang (strategis vs non-strategis) maka Tabel 2 secara gamblang 

menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik vs pelayanan privat sebagai upaya untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan barang/jasa publik. Dengan mencermati 

Tabel 2 tersebut diharapkan Saudara saat ini tidak mengalami kebingungan lagi dalam 

mendefinisikan pelayanan publik. 

 

C.  Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan Saudara memahami bagaimana seorang 

ASN yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan 

Saudara sebagai ASN yang baru akan memulai perubahan dengan mempraktikan prinsip-

prinsip pelayanan yang sudah Saudara pelajari tersebut. 

Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip yang perlu 

dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik. Namun demikian, sebelum 

kita mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, 

sebagai seorang ASN Saudara perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamen 

pelayanan publik.  

Selain hal-hal yang mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan 

pelayanan publik, Saudara sebagai seorang ASN perlu mengetahui bahwa pelayanan publik 

yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai 

kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik 

menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima 

adalah: 
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1) Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan 

masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya; 

2) Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk 

mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan 

tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus 

diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan 

pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan pubilik yang 

disediakan pemerintah 

3) Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar 

dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan 

bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait 

dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya 

penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan 

aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. 

4) Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas 

dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, 

enisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya; 

5) Mudah dan Murah. Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat 

harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan 

yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan 

yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti 

biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut 

terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari 

keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi; 

6) Efektif dan Efisien. Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan 

tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan 

mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan 

tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, 

dan biaya yang murah; 

7) Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus 

dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, 

terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-

lain.) dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 

 

 



13 | P e l a y a n a n  P u b l i k -  D I k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

8) Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan 

fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang 

mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus 

dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 

Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit 

organisasi yang lebih tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus 

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik 

baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering 

disebut sebagai social accountability. 

9) Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 

memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga 

negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi 

kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika 

berhadapan dengan kelompok yang kuat. 

 

D. Rangkuman 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara 

pelayanan publik, kedua, penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau 

organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh 

penerima layanan (pelanggan). 

Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry (rivalitas) dan 

excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa publik yang murni yang memiliki 

ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-

rivalry, dan non-excludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. 

Perkembangan paradigma pelayanan: Old Public Administration (OPA), New Public 

Management (NPM) dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS). 

Definisi pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 sangat sempit, karena ruang 

lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat terbatas, dan bentuk kegiatan 

pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan 4 juga sangat sempit karena 

pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat hanya diartikan sebagai pengadaan 

barang/jasa di instansi pemerintah. 

Sembilan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima 

adalah: Partisipatif, Transparan, Responsif, Non Diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan 

Efisien, Aksesibel, Akuntabel, dan Berkeadilan. 
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E. Latihan 

1) Berikan contoh beberapa jenis barang/jasa yang termasuk kategori barang/jasa 

publik. 

2) Diskusikan mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang 

dan jasa yang mereka butuhkan di pasar. 

3) Jelaskan maksud barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry 

(rivalitas) dan excludability (ekskludabilitas) yang rendah. 

4) Apa yang dimaksud individual consumption dalam barang/jasa. 

5) Jelaskan tiga cara dalam membedakan barang/jasa public disbanding dengan 

barang/jasa privat. 

6) Jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old 

Public Administration OPA) kemudian berubah menjadi New Public Management 

(NPM) dan seterusnya menjadi New Public Service. 

7) Sebutkan ruang lingkup pelayanan yang termuat dalam Undang-Undang No. 25 

Tahun 2009. 

8) Jelaskan dan berikan contoh maksud pameo yang terkenal tentang pelayanan publik: 

“whatever government does is public service”. 

9) Jelaskan perbedaan antara pelayanan publik dengan pelayanan privat. 

10) Mengapa istilah pelayanan publik dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 

disebut definisi yang sangat sempit? 

11) Diskusikan bagaimana Saudara sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan publik? 

12) Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. 
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BAB  III 

POLA PIKIR ASN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : Mendeskripsikan pola pikir ASN 

dalam pelayanan publik; Memberi  contoh pola pikir ASN pelayanan publik 

 

 

A.  Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Publik 

Apa yang akan Saudara lakukan sebagai seorang ASN dengan mengetahui kurang 

baiknya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Apakah hanya akan Saudara biarkan saja? 

Diam saja? Atau justru akan larut dalam kondisi birokrasi yang patologis di mana Saudara 

bekerja? Atau Saudara sebagai seorang ASN baru yang dididik dan dibesarkan dalam suasana 

demokratis dan penuh idealisme kemudian bertekad untuk melakukan perbaikan. Kami 

semua sangat yakin Saudara akan memilih jalan sulit untuk berkontribusi memperbaiki 

birokrasi di Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik di Indonesia. 

Apabila Saudara sebagai ASN harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas 

pelayanan publik, lantas bagaimana cara kita agar dapat berkontribusi dalam memperbaiki 

pelayanan publik. Kontribusi yang paling minimal adalah melalui tindakan-tindakan atau 

perilaku Saudara sebagai seorang ASN. 

Sebagai seorang ASN tentu Saudara akan terlibat, baik langsung maupun tidak 

langsung, dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian tindakan dan perilaku 

Saudara sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas 

pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap 

upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis 

jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam 

memberikan pelayanan publik. Mengapa demikian? Hal ini secara sederhana dapat dijelaskan 

dengan logika berikut: kalau seluruh anggota ASN memiliki niat yang sama maka agregat 

dari individu tersebut akan sangat dahsyat. Saudara bisa membayangkan apabila seluruh ASN 

yang saat ini berjumlah sekitar 4,7 juta orang melakukan hal yang sama maka perubahan 

kualitas pelayanan publik yang kita cita-citakan akan terwujud. 

Lantas bagaimana sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan publik? Untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan Saudara 

harus mengenal prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yang dianjurkan oleh literatur 

adminstrasi publik maupun best practices yang telah mempraktikan dan memiliki pelayanan 

publik yang baik. 

Apa prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik? Prinsip-prinsip tersebut tentu saja 

yang dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai penyakit yang mendera birokrasi publik 

di Indonesia. Sebelum kita mendiskusikan pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, sebagai 

seorang ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamen pelayanan publik.  
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1) Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan 

demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik 

dilakukan sendiri (oleh birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor 

swasta; 

Gambar 4. Citra PNS yang Buruk 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s 

&source=images&cd=&ved=0ahUKEwid8eSQs8rQAhUDso8KHc90BwgQjRwIBw

&url=http%3A%2F%2Faccounting-08.blogspot.com 

 

2) Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 

Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua 

fasilitas yang mereka nikmati (gedung, peralatan, gaji bagi ASN, protokoler, dsb.) 

dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, 

Saudara sebagai ASN harus paham bahwa warga negara adalah agent (tuan) dan 

Saudara adalah client (pelayan). Konsekuensinya, Saudara sebagai ASN yang 

harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya 

masyarakat yang harus mengikuti kehendak Saudara. 

 

3) Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang 

strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang 

demikian, sebagai seorang ASN Saudara harus paham bahwa kegagalan dalam 

berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan 

berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita 

bersama. Dalam konteks dunia yang dihadapkan pada tantangan globalisasi maka 

kegagalan Saudara sebagai ASN dalam membantu mewujudkan kualitas 

pelayanan publik yang baik, juga berarti berdampak pada kegagalan Indonesia 

dalam memenangkan pertarungan memperebutkan supremasi globalisasi. Jika ini 

terjadi, masa dengan bangsa Indonesia menjadi taruhannya. 

 

4) Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasar warga 

 

negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan 

perlindungan bagi warga negara (proteksi). Coba Saudara bayangkan ketika 

pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik untuk memberikan 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahU
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahU
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perlindungan kepada warga negaranya? Masyarakat menjadi korban main hakim 

sendiri karena polisi tidak hadir. TKI menjadi korban kekejaman para tuan mereka 

di negara asing, bahkan ketika menginjakkan kaki di bandara tanah airnya sendiri 

karena pemerintah gagal memberikan pelayanan untuk melindungi mereka. Dan 

banyak contoh lagi penderitaan warga negara ketika pemerintah gagal 

menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. 

 

Empat hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia 

tersebut perlu dipahami betul sebagai seorang ASN. Dengan memahami empat hal pokok 

tersebut, maka diharapkan Saudara akan memposisikan diri Saudara secara tepat ketika 

berhadapan dengan warga yang membutuhkan pelayanan publik.  

Mulai saat ini Saudara diharapkan paham bahwa warga negara yang membutuhkan 

pelayanan publik perlu Saudara layani dengan baik karena: (1) mereka adalah pembayar 

pajak yang membiayai kegiatan pelayanan publik; dan (2) dia adalah tuan Saudara karena 

mereka yang menyediakan semua fasilitas kerja dan gaji yang Saudara terima tiap bulannya 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan 

nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN 

diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 

pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun 

tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan 

yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan 

dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan 

bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial 

(economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran seluruh masyarakat. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ASN sebagai 

profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: 

a. nilai dasar; 

 

b. kode etik dan kode perilaku; 

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan 

publik; 
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d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

e. kualifikasi akademik; 

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 

g. profesionalitas  jabatan. 

 

 ASN berperan sebagaiperencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Sebagai ASN tentu Saudara akan terlibat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik 

di Indonesia berimplikasi pada perbaikan birokrasi. 

Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara. Aktor lain sebagai 

penyelenggara pelayanan publik adalah korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pasal 1 ayat (2) UU No. 25 Tahun 

2009). 

Sayangnya, birokrasi yang selama ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien dalam 

mengelola urusan publik dibanding bentuk organisasi yang ada sebelumnya bukannya tanpa 

kelemahan. Berbagai ahli menjelaskan problem yang menjerat birokrasi tersebut sebagai 

patologi birokrasi. Bentuk-bentuk patologi birokrasi tersebut, antara lain: 

a. Penggelembungan organisasi. Birokrasi yang dirancang untuk memberikan pelayanan 

publik secara efektif dan efisien cenderung untuk memperbesar struktur dan juga 

merekrut lebih banyak anggota. Hal ini terjadi karena besarnya ukuran akan berpengaruh 

terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan birokrasi dan besaran sumber daya 

keuangan yang dikontrol. Penggelembungan birokrasi yang seperti ini dalam literatur 

juga disebut sebagai Parkinsonian Birokrasi. Nama tersebut merujuk pada penulis 

gagasan tersebut, yaitu Cyril Northcote Parkinson (1958) dalam bukunya yang berjudul 

Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress. Dalam buku tersebut Parkinson 

mempostulatkan bahwa pertumbuhan birokrasi membengkak sebesar 5-7% setiap 

tahunnya. 

 

Gambar 5. Birokrasi Gendut 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://media.gosanangelo.com/media/ img/photos/2010/03/31/ 

20100331-094007-pic-272351652_t607.jpg 

http://media.gosanangelo.com/media/%20img/photos/
http://media.gosanangelo.com/media/%20img/photos/
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b) Duplikasi tugas dan fungsi. Birokrasi yang cenderung membengkak tersebut 

menimbulkan masalah lain berupa duplikasi tugas dan fungsi yang dijalankan oleh 

unit-unit dalam organisasi birokrasi tersebut. Akibatnya unit dan orang-orang yang 

ada di dalamnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama sehingga 

mengakibatkan terjadinya inefisiensi; 

c) Red tape. Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit 

mengakibatkan para pengguna layanan harus memberikan additional cost (biaya 

tambahan berupa suap, sogok, uang pelicin, atau uang rokok) untuk mempercepat 

proses atau mem-bypass prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh; 

d) Konflik kewenangan.  Birokrasi yang cenderung membengkak dari waktu ke 

waktu mengakibatkan demarkasi antara kewenangan unit organisasi yang satu dengan 

yang lain menjadi makin kabur dan bahkan tumpang tindih. Hal tersebut sering 

menimbulkan konflik kewenangan. 

e) Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Birokrasi yang strukturnya tertutup, 

hierarkhis, kaku, dan penuh dengan aturan membuat masyarakat awam sulit 

memahami apalagi mengontrol cara kerja birokrasi. Hal tersebut membuat para 

birokrat yang ada di dalamnya dengan mudah melakukan praktik KKN dibalik 

tampilan birokrasi. Kolektivisme birokrasi untuk tujuan-tujuan negatif 

melanggengkan kekuasaan mereka yang seperti ini sering disebut sebagai Orwellian 

Bureaucracy. Istilah tersebut merujuk pada nama George Orwell yang mengangkat 

isu tentang oligarki kolektif dalam buku fiksinya yang berjudul Nineteen Eighty-Four. 

f) Enggan untuk melakukan perubahan. Dengan postur organisasi yang besar dan 

bekerja atas dasar berbagai peraturan yang rumit cenderung membuat birokrasi 

enggan untuk melakukan perubahan atau inovasi. Penyakit ini sering disebut sebagai 

bureaucratic inertia. Oleh karena itu tidak heran jika birokrasi cenderung 

mempertahankan pola pikir, pola kerja, dan pola tindah yang sudah diadopsi dan 

dilakukan terus menerus. Situasi yang sepeti ini membuat mereka selalu dalam zona 

nyaman dan menikmati status quo tersebut. 

 

 

Sebagai seorang ASN, coba bayangkan apa yang akan terjadi dengan kualitas 

pelayanan publik di Indonesia ketika birokrasi sebagai organisasi yang diandalkan untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik dihinggapi berbagai penyakit tersebut. Sudah dapat 

diduga, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan. Seperti jenis 

penyakit yang menggerogoti tubuh birokrasi di Indonesia, pelayanan publik di Indonesia juga 

dicirikan dengan berbagai macam persoalan, seperti: 

1) Biayanya yang mahal; 

2) Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit; 

3) Pemberi layanan tidak ramah; 

4) Diskriminatif; 
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5) Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan; 

6) Tidak transparan; 

7) Tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara; 

8) Ditandai praktik KKN. 

 

Gambar 6. Rumitnya Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://togarsilaban.files.wordpress.com/2012/02/ pelayanan-publik.jpg 

 

Buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia secara nyata juga tercermin dari 

hasilnya. Di dalam hal pelayanan dasar, misalnya bidang pendidikan dan kesehatan, buruknya 

kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi membuat kualitas SDM 

Indonesia menduduki posisi buncit di Asean. Apabila ukuran kualitas tersebut diukur dengan 

indikator Human Development Index (HDI), skor HDI kita lebih rendah dibanding Singapura, 

Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bukan hanya itu, studi yang dilakukan oleh Programme for 

International Student Assessment (PISA) untuk mengetahui kualitas pendidikan di seluruh 

dunia juga menempatkan Indonesia di rangking 64 dari 65 negara lain anggota PISA. 

Maknanya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan yang terburuk kedua di dunia. 

Pelayanan publik dalam bidang kesehatan kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan 

bidang pendidikan. Jika hasil pelayanan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh suatu 

negara dinilai dari peningkatan Angka Harapan Hidup warga negaranya maka rata-rata 

harapan hidup orang Indonesia adalah yang terendah dibanding Singapura, Malaysia, 

Thailand dan Filipina. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sistem yang dibangun untuk 

memberikan pelayanan publik dalam bidang kesehatan di Indonesia kalah jauh dengan 

negara-negara Asean yang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dari waktu ke waktu 

masyarakat Indonesia makin banyak yang memilih berobat keSingapura dan Malaysia karena 

di negara-negara tersebut kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan jauh lebih baik 

dibanding dengan yang diselenggarakan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://togarsilaban.files.wordpress.com/2012/02/pelayanan-publik.jpg
http://togarsilaban.files.wordpress.com/2012/02/pelayanan-publik.jpg
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Kotak 4. Fakta Tentang Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bidang pelayanan publik sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah untuk 

memberikan perlindungan kepada warga negara dan mengatur kompetisi diantara warganya, 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah juga masih jauh dari memuaskan. 

Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait masih buruknya pelayanan untuk 

memperoleh KTP, SIM, Akter kelahiran, Akte Tanah, dan lain sebagainya. Kasus KKN 

dalam bidang pelayanan IMB yang ditemukan di kota Surabaya berikut hanyalah sedikit dari 

ribuan kasus lain yang dengan mudah dapat ditemukan di Indonesia apabila berbicara tentang 

praktik KKN dalam pelayanan administratif. 

Kotak 5. Praktik KKN dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus KKN dalam pengurusan IMB tersebut mengkonfirmasi salah satu dari berbagai 

patologi birokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Banyaknya persyaratan yang harus 
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dipenuhi untuk memperoleh IMB serta tahapan-tahapan yang harus dilalui yang sangat 

panjang dan berbelit-belit sering kali mengkondisikan terjadinya demand-supply korupsi. 

 

Gambar 7. Suap dalam Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-Gid-

45fzPDI/UNdvaORjayI/AAAAAAAABI4/Neavggra-

0o/s1600/phoca_thumb_l_morality3.jpg 

 

Pada sisi pengusaha, mereka membutuhkan kepastian dan kecepatan agar pekerjaan 

mereka dapat segera selesai sesuai dengan permintaan konsumen. Di sisi yang lain para 

birokrat membutuhkan tambahan penghasilan untuk menutup rendahnya insentif yang mereka 

terima. “Pasar” korupsi sebagaimana ditemukan dalam kasus pelayanan IMB dapat terjadi di 

berbagai pelayanan publik yang lain. Semakin penting pelayanan publik tersebut, dalam arti 

implikasi keuntungan yang akan diperoleh dengan dikeluarkannya izin tersebut, maka 

semakin besar pula harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memperoleh izin yang 

mereka butuhkan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila izin usaha dalam bidang 

pertambangan, investasi modal asing, dan berbagai izin usaha untuk perusahaan besar selalu 

ditemukan praktik korupsi di dalamnya. 

Celakanya, kondisi yang demikian tersebut justru mendatangkan keuntungan bagi 

para birokrat dari sisi ekonomi maupun status sosial. Dengan berbagai prosedur yang rumit 

dan struktur yang hirarkhis boleh dikatakan semua orang “takut” pada birokrat yang 

menduduki puncak tangga struktur tersebut karena dia yang akan menentukan mati atau 

hidupnya nasib banyak orang. Sehingga siapapun yang berurusan dengan birokrasi akan 

dengan sukarela memberikan berbagai bentuk ekspresi ucapan terima kasih apabila urusan 

mereka terselesaikan. Dengan kedudukan yang tinggi tersebut seorang birokrat juga 

mengontrol sumber daya, terutama anggaran, yang sangat besar. Kewenangan yang besar 

terhadap anggaran, sementara seorang birokrat bekerja dalam organisasi birokrasi yang 

tertutup dan rumit dengan berbagai peraturan yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat 

awam sehingga membuat masyarakat sulit melakukan kontrol, jelas akan menimbulkan 

peluang-peluang penyalahgunaan anggaran. 

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila cara kerja birokrasi yang demikian 

dipertahankan dari generasi ke generasi. Situasi demikian menimbulkan dorongan untuk 

menjaga status quo dikalangan para birokrat, sebab mereka terlanjur menikmati situasi yang 

http://2.bp.blogspot.com/-Gid-45fzPDI/UNdvaORjayI/AAAAAAAABI4/Neavggra-
http://2.bp.blogspot.com/-Gid-45fzPDI/UNdvaORjayI/AAAAAAAABI4/Neavggra-
http://2.bp.blogspot.com/-Gid-45fzPDI/UNdvaORjayI/AAAAAAAABI4/Neavggra-
http://2.bp.blogspot.com/-Gid-45fzPDI/UNdvaORjayI/AAAAAAAABI4/Neavggra-
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ada. Karena telah melewati durasi waktu yang panjang, cara kerja birokrasi yang demikian 

kemudian terinternalisasi dan telah menjadi budaya birokrasi dan para birokrat yang ada di 

dalamnya. 

Budaya birokrasi yang berkembang selama ini tentu saja tidak cocok untuk 

dipertahankan, apalagi dikembangkan bila kita ingin melihat kualitas pelayanan publik yang 

lebih baik di Indonesia di masa mendatang. Setelah prinsip dasar pelayanan dipahami, 

seorang ASN baru akan dapat menjalankan prinsip-prinsip pelayanan sebagai panduan agar 

pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan, yaitu: (i) partisipatif; (ii) transparan; (iii) 

responsif; (iv) tidak diskriminatif; (v) mudah dan murah; (vi) efektif dan efisien; (vii) 

aksesibel; (viii) akuntabel; dan (ix) berkeadilan. 

Prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik tersebut tentu 

tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh perubahan poa pikir ASN 

terhadap cara kerja birokrasi yang selama ini mengidap berbagai “penyakit” sebagaimana 

sudah dijelaskan di depan. Birokrasi pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, profesional, tidak diskriminatif, dan melihat publik sebagai 

customer dan citizen. Karena itu perlu dikembangkan adanya kesadaran tentang siapa yang 

melayani dan siapa yang dilayani. Dalam perkembangannya budaya pelayanan harus 

dipandang sebagai sebuah proses belajar yang menghasilkan bentuk baru serta pengetahuan 

dan kepandaian yang baru. Sebagai sebuah proses belajar budaya pelayanan harus dapat 

melakukan perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma 

pelayanan. Perubahan paradigma pelayanan dari peningkatan kepuasaan internal birokrasi ke 

arah peningkatan kepuasaan masyarakat, yaitu ukuran keberhasilan kinerja pelayanan adalah 

sampai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para 

pegawai ASN. Budaya pelayanan itu terartikulasi melalui sikap, nilai-nilai kepentingan 

bersama, dan tingkah laku dari para pegawai ASN dalam memberikan pelayanan. 

Apa turunan secara lebih operasional dalam menerjemahkan budaya birokrasi yang 

melayani masyarakat tersebut? 

1. Birokrasi harus memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara 

etis boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya yang terkait dengan konflik 

kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik jika terjadi konflik 

kepentingan maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik dari 

pada kepentingan dirinya sendiri. 

2. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan, dan menjadikan prinsip 

melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam 

memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. 

Semakin banyak orang memberi, maka akan semakin banyak yang kita peroleh, 

semakin banyak melayani akan semakin banyak 

 

pula kita mendapatkan pelayanan. Prinsip melayani juga menjadi dasar dalam 

memberikan pelayanan dan harus diatur dengan prosedur yang jelas. 

3. Birokrasi harus memiliki code of conduct, bagaimana cara birokrasi bertingkah 

laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (warga negara). Birokrasi 
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harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dengan 

menerapkan prinsip 3S = senyum, sapa, salam 

4. Birokrasi harus memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. 

Sebagai sebuah profesi, birokrat dituntut untuk mengikuti sumpah profesinya 

sebagai seorang pelayan publik. Dalam membuat keputusan yang terkait 

pelayanan publik, seorang birokrat harus menggunakan judgment 

profesionalnya, bukan judgment emosional terkait dengan ikatan primordial dan 

kepentingan pribadi birokrat tersebut.  

 

Budaya pelayanan akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada 

masyarakat. Menurut Ancok et.al (2014) budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif 

terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam 

internal organisasi. Sebagaimana diketahui, suksesnya sebuah organisasi bersumber 

dari kerja sama semua karyawan. Melalui kerja sama yang baik, pekerjaan dalam 

memberikan pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan memberikan hasil 

terbaik bagi pengguna layanan. Fokus utama untuk memberikan kepuasan kepada 

masyarakat harus menjadi prinsip utama ASN dalam bekerja 

2. Faktor   lain   yang   perlu   diperhatikan   dalam membangun budaya pelayanan, 

adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Budaya pelayanan prima inilah yang 

harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Pelayanan Prima adalah 

memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Berdasarkan 

pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan 

yaitu: (1). Memenuhi kebutuhan dasar pengguna, (2). Memenuhi harapan pengguna 

dan (3). Melebihi harapan pengguna jasa, mengerjakan apa yang lebih dari yang 

diharapkan. 

3. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi, 

apabila pelayanan yang diberikan prima (baik), maka organisasi akan menjadi 

semakin maju. Implikasi kemajuan organisasi akan berdampak antara lain: (1) Makin 

besar pajak yang dibayarkan pada Negara (2). Makin bagus kesejahteraan bagi 

pegawai dan (3). Makin besarnya fasilitas yang diberikan pada pegawai. 

4. Pemberian budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberikan 

kepuasan pelanggan. Pemberian kepuasan kepada pelanggan menjadi salah satu 

kewajiban dan tanggung jawab organisasi penyedia pelayanan. Fokus kepada 

pelayanan merupakan modal utama untuk menunjukkan kinerja organisasi. Melalui 

pemberian pelayanan yang baik, pelanggan atau pengguna jasa layanan kita akan 

secara sukarela menginformasikan kepada pihak lain akan kualitas pelayanan yang 

diterima, hal ini secara langsung akan memperomosikan kinerja oragnisasi penyedia 

pelayanan publik. Penilaian positif dari pelanggan menjadi semakin penting 

mengingat saat ini kita pelanggan turut menjadi penilai utama organisasi penyedia 

pelayanan publik. Contoh: salah satu unsur dalam penilaian pelaksanaan reformasi 

birokrasi, sebagaimana diatur dalam PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 tentang 
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Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, survei kepuasan pelanggan 

menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Terkait 

survei kepuasan ini diperkuat pula dalam PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 

tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

 

Implikasi yang akan muncul apabila terjadi ketidakpuasan pelanggan antara lain: 

setiap pelanggan yang tidak puas akan menceritakan tentang rasa ketidakpuasannya kepada 

pihak lain. Selanjutnya orang yang diceritakan akan menceritakan kembali ke orang yang lain 

lagi, apabila sudah terjadi semacam ini, akan sulit untuk melakukan pembersihan nama baik. 

Hal ini yang sampai sekarang masih menjadi penyebab citra buruk pelayanan yang dikelola 

pemerintah, meskipun sudah cukup banyak organisasi pemerintah yang melakukan perubahan 

dalam pengelolaan pelayanan publik. 

Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan dalam organisasi antara 

lain (1). Menyapa dan memberi salam, (2). Ramah, (3). Cepat dan tepat waktu, (4). 

Mendengar dengan sabar dan aktif, (5). Penampilan yang rapi, (6). Jangan lupa mengucapkan 

terimakasih, (7). Mengingat nama pelanggan, dan (8). Perlakukan pelanggan dengan baik. 

Selain ke delapan perilaku tersebut, yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan 

adalah prinsip tender loving care (memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin 

diperlakukan. Misalnya seseorang ingin diperlakukan dengan senyum, dan pemberian 

pelayanan yang cepat, maka berikanlah senyum ketika memberikan pelayanan.  

Prinsip-pinsip pelayanan prima antara lain: 

1. Responsif terhadap pelanggan/memahami pelanggan. 

Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan 

terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita, dan apa yang diperlukan dari 

pelayanan yang kita sediakan. Pelaksanaan survei pelanggan, penyediaan kotak saran 

dan pengaduan untuk menjaring informasi dan keluhan, merupakan salah satu strategi 

yang dapat dilakukan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Membangun visi dan 

misi pelayanan. Pembangunan visi dan misi pelayanan penting untuk mempermudah 

pelaksanaan pengukuran kinerja. Visi dan misi pelayanan dapat dibuat tersendiri, 

dengan mengacu pada visi misi organisasi. Namun dapat pula menggunakan visi dan 

misi organisasi yang sudah ada, sepanjang visi dan misi tersebut memperhatikan 

pemberian pelayanan yang berkualitas. 

2. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, sebagai dasar pemberian 

pelayanan 

3. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan 

pelayanan yang baik, serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. 

4. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya 

dengan baik 

Budaya pelayanan merupakan cerminan dari praktek komunikasi yang dibangun antara 

pemberi layanan dan penerima layanan. Komunikasi yang terjadi mempunyai andil dalam 

membangun iklim organisasi, juga berdampak pada membangun budaya organisasi 
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(Organization Culture) dalam memberikan pelayanan yaitu nilai dan kepercayaan yang 

menjadi titik pusat organisasi. 

Iklim organisasi pelayanan adalah iklim organisasi yang menggambarkan suasana 

kerja organisasi atau sejumlah keseluruhan perasaan dan sikap orang-orang yang bekerja 

dalam organisasi, sedangkan budaya pelayanan, merupakan sistem nilai, dan akan 

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para orang berperilaku. Iklim dan budaya 

organisasi pelayanan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas 

pelayanan para pegawai ASN. 

 Karena  itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus 

memelihara dan mengembangkan budaya pelayanan. Sebuah budaya yang kuat akan mewarnai 

sifat hubungan antar instansi atau organisasi pemberi pelayanan dengan pelanggannya. Budaya 

pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. 

Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7 P sebagai berikut: 

1. Passionate (Sangat bergairah = Bersemangat, Antusias) 

2. Progressive (Memakai cara yang terbaik = termaju) 

3. Proactive (Antisipatif, proaktif dan tidak menunggu) 

4. Prompt (Positif = tanpa curiga dan kekhawatiran) 

5. Patience (Penuh rasa kesabaran) 

6. Proporsional (Tidak mengada-ada) 

7. Punctional (Tepat waktu) 

 

Sikap pelayanan bagi Pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang 

kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap Saudara dapat 

menggambarkan instansi/ organisasi Saudara. Saudara adalah perwakilan organisasi secara 

langsung maupun tidak langsung. Karena itu budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan 

akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh Pegawai ASN. 

 

B. Rangkuman 

Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik, antara lain: Pelayanan publik merupakan 

hak warga negara sebagai amanat konstitusi, Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak 

yang dibayar oleh warga Negara, Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, Pelayanan 

publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara 

sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. 

Bentuk-bentuk patologi birokrasi antara lain: Penggelembungan Organisasi, Duplikasi 

Tugas dan Fungsi, Red Tape, Konflik Kewenangan, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan 

Enggan Berubah. 

Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara: 

memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh 

dilakukan, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki code of conduct 

atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai 

seorang birokrat. 
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Prinsip-pinsip pelayanan prima antara lain: Responsif terhadap pelanggan/memahami 

pelanggan, Membangun visi dan misi pelayanan, Menetapkan standar pelayanan dan ukuran 

kinerja pelayanan, Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana 

memberikan pelayanan yang baik, Memberikan apresiasi kepada pegawai. Tujuh Sikap 

pelayanan, antara lain: Passionate, Progressive, Proactive, Promt, Patience, Proporsional, 

Puctional. 

 

C. Latihan 

1. Berikan contoh kasus praktik patologi birokrasi yang terjadi dewasa ini! 

2. Sebut dan jelaskan tujuh karakteristik kultur organisasi menurut Robbins. 

3. Uraikan perkembangan budaya birokrasi publik di Indonesia! 

4. Jelaskan code of conduct yang harus dimiliki seorang birokrat. 

5. Jelaskan mekanisme yang dapat berdampak positif pada kinerja organisasi yang 

berujung pada pelayanan publik yang baik. 
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BAB  IV 

PRAKTIK ETIKET PELAYANAN PUBLIK 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : Mendeskripsikan praktik etiket 

dalam pelayanan publik; Memberi  contoh praktik etiket pelayanan publik  

 

 

 

A. Pengertian Etiket dan Etika 

Secara etimologi kata Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos", yang berarti 

watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan 

perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu "Mos" dan dalam bentuk 

jamaknya "Mores", yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan 

melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. 

Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan 

tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Biasanya orang yang mengerti dan 

menghayati etiket akan lebih berhasil dalam pergaulan dan pekerjaan. Etiket mengajarkan kita 

untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. 

Pemahaman tentang etiket dapat dijadikan alat pengendali. Hal ini juga membuat diri kita 

disegani, dihormati, disenangi, percaya diri, dan mampu memlihara suasana yang baik di 

lingkungan. 

Seringkali dua istilah tersebut disamakan artinya, padahal perbedaan antara keduanya 

sangat mendasar. Dari asal katanya saja berbeda, yakni Ethics dan Ethiquetle. Etika berarti 

moral sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun meskipun berbeda, ada persamaan antara 

keduanya, yaitu: keduanya menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku 

manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilku manusia dan dengan demikian 

menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 

Perbedaannya Etika dan Etiket menurut (Bertens, 2007) antara lain: 

a. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Diantara 

beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang 

diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Etika tidak terbatas pada 

cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut pilihan yaitu apakah 

perbuatan boleh dilakukan atau tidak. 

b. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak 

berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada 

ada dan tidaknya seseorang. 
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c. Etiket bersifat relatif artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, 

bisa saja diangap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut. 

Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. 

d. Etiket hanya memadang manusia dari segi lahiriah saja. Etika menyangkut manusia 

dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. 

Etiket sebagai ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak ASN dalam 

melayani pengguna jasa sangat perlu mendapat perhatian dari organisasi, dengan 

tujuan: 

1) Untuk menciptakan keakraban, keramahtamahan, dan menjaga sopan santun 

pelayanan; 

2) Untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa; 

3) Untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa; 

4) Untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa; 

5) Untuk   dapat   menjadi   daya   tarik,   termasuk membujuk atau mempertahankan 

kepuasan pengguna jasa. 

 

Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 

a. Sikap / perilaku 

b. Ekspresi wajah 

c. Penampilan 

d. Cara berpakaian 

e. Cara berbicara 

f. Cara mendengarkan 

g. Cara bertanya 

 

Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan 

kepada pengguna jasa antara lain: 

a. Atensi 

b. Senyum 

c. Salam 

d. Tolong 

e. Maaf 

f. Terima kasih 

 

B. Dasar-Dasar Etiket 

Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa ada beberapa dasar etiket yang 

seharusnya dilakukan oleh ASN (Alam, 1989; Simongkir, 1982), yaitu: 

a. Politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain 

dalam suatu komunikasi antara lain : 

1. Perlu diatur kata-kata yang akan diucapkan 

2. Penyampaian kata-kata lemah lembut 
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3. Tidak menggunakan kata-kata yang meremehkan orang lain 

4. Jauhilah menggunakan kata “kamu”, tetapi gunakan kata “anda / Bapak / Ibu” 

5. Menyambut pengguna jasa dengan salam dan tegur sapa yang ramah 

6. Sesama ASN saling tegur sapa 

b. Respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain (pengguna jasa) 

secara baik dan wajar 

1. Menghargai pendapat dan usul pengguna jasa 

2. Mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah 

3. Seorang atasan hendaknya juga mau mendengar pendapat bawahan 

c. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan 

diberikan secara baik dan wajar 

1. Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa 

2. Seorang atasan hendaknya memperhatikan kondisi ASN 

d. Cooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan 

pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan 

pertolongan 

1. Membantu pengguna jasa dalam kesulitan mengisi formulir 

2. Membantu sesama karyawan dalam kesulitan kerja 

e. Tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan 

disukai dimana saja kita berada 

f. Informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap 

formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. 

g. Self Control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap 

situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran 

orang lain. Dengan kata lain kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi para 

pelanggan, terutama bersikap sabar terhadap pengguna jasa yang mungkin 

merepotkan, agar ia tidak kecewa, gusar atau membuat orang lain marah. Sebaliknya 

kita sama sekali tidak terpancing oleh sikap emosional pihak yang kita hadapi. 

 

C.  Manfaat Etiket 

 Ada beberapa manfaat dari etiket, (Alam, 1989; Simongkir, 1982),

 yaitu: 

a. Communicative, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai 

membaca situasi 

1. Dapat membantu dalam berkomunikasi dengan pengguna jasa, sesama pegawai, 

dan dengan atasan 

2. Dapat mengenali kesukaaan lawan bicara 

3. Banyak mendengarkan lebih baik daripada banyak bicara, karena akan 

memperoleh banyak masukkan dari pihak lain 
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b. Attractive, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak 

lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Kemampuan Attractive ini dapat 

kita peroleh dengan berbagai cara, antara lain : 

1. Banyak membaca pengetahuan umum dengan tujuan dapat memberikan wawasan 

yang luas 

2. Rajin mengikuti perkembangan dunia sehingga dapat memperkaya informasi 

3. Tekun membaca sejarah tokoh dunia yang sukses dibidangnya masing-masing 

agar dapat memotivasi diri sendiri 

4. Tidak mudah tersinggung dengan bersikap dewasa dan pemaaf 

c. Respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut 

untuk dihargai orang lain terlebih dahulu 

1. Hati-hati menjaga perasaan orang lain 

2. Menjaga panggilan yang terhormat bagi orang lain 

3. Tahu apa yang menjadi tabu 

d. Self Confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri 

sendiri dalam setiap situasi. Untuk itu, kita memerlukan beberapa kegiatan, antara 

lain: 

1. Tekun membaca pengetahuan umum 

2. Berani melakukan diskusi 

3. Ikhlas dan terbuka dalam menerima kritik dan saran dari orang lain 

4. Bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat 

 

D.  Praktik Etiket Pelayanan 

1. Etiket dalam Menyampaikan Salam dan Tegur Sapa 

Salam berarti pernyataan dari seseorang kepada orang lain atau dalam bahasa 

Inggris “Greeting”. Ucapan salam merupakan tegur sapa yang mutlak diperlukan 

dalam pergaulan, baik pergaulan biasa apalagi pergaulan terhormat. Setiap bangsa, 

suku, dan kelompok pergaulan memiliki salam dengan keunikan dan keragaman 

masing-masing, dan salampun dapat disampaikan tanpa kata-kata, hanya dengan 

gerakan tertentu atau mimik wajah tertentu. 

Salam dan tegur sapa merupakan pintu gerbang pergaulan. Tanpa salam dan 

tegur sapa berarti akan tertutupnya sebuah tujuan, dan merupakan hambatan besar 

dalam berkomunikasi. Ucapan salam dan tegur sapa bukanlah berarti mengucapkan 

kata-kata yang sudah menjadi ketentuan saja, namun salam dan tegur sapa dapat 

diperlihatkan dengan sikap, mimik, dan gerak-gerik tertentu. Salam dan tegur sapa 

bermanfaat untuk memulai suatu komunikasi, sedangkan komunikasi mutlak diperlukan 

dalam aktivitas pelayanan yang berhubungan dengan pelayan jasa. 

Sambutlah kedatangan pengguna jasa dengan hangat, sopan, dan komunikatif. 

a. Bagaimana harus bersikap 

Ucapan salam adalah pembuka simpati dalam pandangan pertama. Ingatlah kesan 

pertama merupakan penentu lancar atau tidaknya komunikasi. 
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Adat sopan santun dan tegur sapa yang manis akan meningkatkan citra organisasi di 

hadapan pengguna jasa. Seorang ASN harus tahu bagaimana bersikap dan apa yang 

harus diucapkan. Dalam tugas melayani, hendaklah dihayati benar-benar sopan 

santun, karena itu semua akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa. 

b. Apa yang tidak boleh dilakukan? 

Sebagai ASN harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan, karena hal ini menyangkut nama baik instansi pemerintah. Dalam kondisi 

apapun, pelanggan atau pengguna jasa jangan sampai tersinggung perasaannya. Ia 

boleh kecewa oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi ia jangan sampai kecewa dan 

tersinggung oleh sikap ASN dalam memberikan pelayanan. 

Karena itu harus diingat, beberapa hal yang tidak boleh dilakukan: Tetap duduk 

dalam sikap tidak acuh, apalagi dengan wajah yang tanpa senyum dan angker. Ingat, 

seseorang ASN yang memberikan pelayanan tidak membutuhkan wibawa dalam 

menghadapi publik, karena ia bukan penjaga keamanan yang harus menjaga 

ketertiban para pengguna jasa. 

c. Berbicara dengan pengguna jasa, sementara mulut mengunyah sesuatu atau rokok 

masih terselip dibibir 

d. Menggunakan kata “Anda” atau “Saudara” untuk pengganti orang kedua, apalagi 

“Kamu” atau “Engkau”. Karena kata-kata ini mengandung makna meremehkan 

lawan bicara 

e. Berbenah diri di ruang pelayanan, rapihkanlah diri dulu di ruang khusus, berkacalah 

seteliti mungkin 

f. Memperlihatkan roman muka yang suram dan mendung, bagaimanapun sedang 

merasa jengkel kepada seseorang, atau sedang dirundung malang 

g. Memandang pengguna jasa dengan air muka rasa jijik, hanya karena pengguna jasa 

tersebut berpenampilan jorok. 

h. Mengucapkan kata “Haa” sebagai isyarat bahwa kurang mengerti atau kurang 

mendengar apa yang dikatakan pengguna jasa, apalagi membentak pengguna jasa 

disertai kata “ulangi”. 

 

2. Etiket Bersalaman/Berjabat Tangan 

 Jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap lawannya akan memiliki kesan 

pertama yang baik. Di bawah ini beberapa gaya berjabat tangan antara lain 

a. Berjabat tangan dengan lemah 

Gaya bersalaman yang terlalu lembut alias lemah, menunjukkan rasa percaya diri 

yang kurang, selain juga tampak malas-malasan dan kurang menunjukkan minat. 

Latihlah untuk menjabat tangan lawan dengan genggaman lebih kuat dan erat. 

b. Berjabat tangan dengan sentuh jari 

Gaya berjabat tangan yang hanya menyentuhkan ujung jarinya saja dapat 

menggambarkan kita lemas dan seperti tidak niat, ini adalah kesan yang ditangkap 

bila menjabat tangan, karena biasanya hanya menyodorkan empat ujung jarinya 

dengan sekilas. 
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c. Berjabat tangan dengan full contact 

Gaya berjabat tangan ini biasanya genggamannya erat dan mantap, tapi tidak terlalu 

kencang. Sambil menggenggam tangan lawan, biasanya juga diikuti dengan eye 

contact yang ramah. Ini gaya berjabat tangan yang bagus untuk menunjukkan rasa 

percaya diri yang cukup bagus tapi tidak berlebihan. 

 

Bersalaman adalah suatu kebiasaan yang baik dalam setiap kali manusia 

bertemu. Cara bersalaman yang wajar adalah dengan saling bergenggaman tangan, lalu 

digoyang-goyangkan sekedarnya, sebagai sambutan hangat, lalu dilepas dan tangan 

kembali pada posisi semula. Hal-hal yang perlu diingat dalam etiket 

bersalaman/berjabat tangan: 

a. Tangan tidak perlu dikatupkan ke dada setelah bersalaman; 

b. Tidak perlu mencium tangan atasan, rasa hormat cukup ditampakkan dengan 

membungkukkan sedikit badan; 

c. Tataplah mata lawan bersalaman, jangan bersalaman sementara mata melihat ke 

arah lain, ini kesannya meremehkan lawan; 

d. Genggaman jangan asal-asalan saja, apalagi asal menyentuh ujung tangan, salam ini 

terasa kurang hangat, dan hambar dalam pergaulan; 

e. Dalam acara resmi, sebaiknya menunggu atasan menyodorkan tangannya, baru 

menyambutnya. 

 

3. Etiket Bertamu dan Menerima Tamu 

Cara menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku 

umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, 

menyenangkan, dan memuaskan yang pada gilirannya akan memberikan citra yang 

baik instansi pemerintah yang bersangkutan. Jika ada pengguna jasa ataupun tamu 

datang, ASN harus menyambutnya dengan seramah mungkin dan memberikan 

perhatian sepenuhnya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh ASN antara lain: 

a. Segera bangun dari tempat duduk; 

b. Tersenyumlah; 

c. Sapa pengguna jasa dengan ucapan “selamat”; 

d. Tanyakan “apa yang bisa dibantu” 

e. Jika tamu atau pengguna jasa ingin menemui pimpinan, minta ia untuk mengisi 

form atau buku tamu; 

f. Jika ia terpaksa menunggu, segera katakana “maaf”; 

g. Jika ia bisa masuk, segera antarkan ia ke ruang pimpinan. 

 

Seorang ASN harus mengetahui dan menguasai etiket bertamu dan menerima 

tamu pada jam kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu: 

a. Buatlah janji bertemu; Sebelum bertemu dengan klien, buatlah perjanjian terlebih 

dahulu. Usahakan untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian di jam-jam kerja 
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yang sibuk. Berkompromilah untuk menetapkan waktu temu yang menyenangkan 

bagi kedua belah pihak. 

b. Konfirmasi Ulang sebelum bertemu; Untuk mendapat kepastian dari klien 

mengenai jadi tidaknya pertemuan, sebaiknya dilakukan konfirmasi ulang 

sebelum bertemu. 

c. Cek tempat pertemuan; Cek dan pastikan tempat pertemuan. Hindari 

kemungkinan tersesat dan terlambat memenuhi janji. 

d. Pembicaraan singkat, jelas dan padat; 

e. Perhatikan penampilan;Ketika kita bertemu dengan setiap orang, kita harus 

berpenampilan rapi, segar dan bersih. 

f. Jaga sikap Bersikaplah ramah dan tulus agar suasana menyenangkan. 

 

4. Etiket Bertelepon 

Siapapun sudah tahu cara menggunakan dan berbicara di telepon. Karena benda yang 

satu ini memang sangat familiar di antara alat komunikasi lainnya. Tetapi, meskipun berbicara 

di telepon itu mudah, ada etiket dan aturan tersendiri. Kita tidak bisa langsung 'nyerocos' ini 

itu begitu ada nada 'hallo' di seberang sana. 

Sekalipun ASN bukan operator telepon, ASN perlu tahu aturan dalam bertelepon. 

Karena apapun pekerjaan kita, pasti tak terlepas dari urusan komunikasi terutama melalui 

media telepon. Kegunaan telepon di sebuah kantor sangat begitu penting. Dengan telepon, kita 

dapat memperoleh informasi penting dari luar dan juga sebaliknya. Kita dapat memberikan 

informasi ke luar secara lisan tanpa perlu bertatap muka. Untuk seorang ASN, kegunaan 

telepon sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu, seorang ASN harus mengetahui beberapa 

hal mengenai etiket bertelepon. 

Berikut ini etiket bicara di telepon, baik dalam menelepon maupun 'menjawab' telepon 

menurut (Martono, 1991): 

1. Menelepon 

a. Ucapkan salam begitu telepon diangkat di seberang sana. Misalnya 'selamat 

pagi', 'selamat siang'. Jangan sampai ketika telepon diangkat kita langsung pada 

pembicaraan, karena bisa dianggap kurang sopan 

b. Setelah mengucapkan salam, sebutkan identitas diri kita dengan jelas lalu 

kemukakan keinginan kita untuk berbicara dengan orang yang kita tuju 

c. Ucapkan terima kasih jika kita disuruh menunggu. Jangan menggerutu atau ingin 

buru-buru, misalnya "Cepetan ya penting nih..!" Jika ternyata orang yang kita cari 

tidak ada di tempat, sampaikan keinginan kita untuk meninggalkan pesan. 

Sebelumnya tanyakan dulu "Apakah saya bisa meninggalkan pesan..?. Jika bisa, 

beritahukan pesan kita dengan jelas. Jangan lupa sebutkan identitas diri kita sekali 

lagi, seperti nama, nomor telepon, dan alamat kantor. 

d. Ucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri pembicaraan. 

 

2. Menjawab Telepon 
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a. Ucapkan salam begitu kita mengangkat telepon. Jangan mengangkat telepon 

sebelum lebih dari tiga kali deringan. Kemudian sebutkan nama kita dan instansi 

kita. Misalnya, "Selamat siang, Lembaga Administrasi Negara dengan Bela, bisa 

saya bantu?" Bila si penelepon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan 

terlebih dulu siapa namanya sebelum kita memberitahukan keberadaan orang, 

yang dicarinya. Seperti, "Maaf dengan siapa saya bicara..?" 

b. Bila orang yang dituju tidak ada di tempat, beritahukan dengan sopan dan 

tawarkan padanya untuk meninggalkan pesan. "Maaf Pak Rudi sedang tidak ada 

di tempat. Anda mau meninggalkan pesan..?" Jika ia meninggalkan pesan, catat 

isi pesannya dengan jelas. Jangan pernah lupa mencatat nama dan nomor telepon 

si penelepon 

c. Pastikan si penelepon percaya bahwa kita akan menyampaikan pesannya dengan 

baik. "Saya akan segera sampaikan pesan Anda.." Kemudian ucapkan salam 

ketika mengakhiri pembicaraan. Pada intinya usahakan untuk selalu sopan dalam 

berbicara di telepon. Ingat, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, dari 

nada dan cara kita bicara di telepon, orang akan mudah membaca karakter kita. 

 

Hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh ASN dalam etiket bertelepon 

antara lain: 

a. Menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelepon. 

b. Mengucapkan salam sebagai pembuka kata. 

c. Menggunakan nada suara yang ramah dan wajar. 

d. Menyebutkan identitas diri atau instansi pemerintah kita. 

e Melakukan pembicaraan yang ringkas dan tertuju pada soal yang penting saja. 

f. Menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele, dan mudah 

dipahami. 

g. Menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup. 

h. Mengakhiri setiap pembicaraan dengan ucapan terima kasih ataupun “selamat 

pagi/siang/sore”. 

 

Hal-hal yang jangan atau tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam etiket bertelepon 

antara lain: 

a Menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan pekerjaan. 

b. Membiarkan pesawat telepon berdering terlalu lama. 

c. Menggunakan kalimat bernada perintah. 

d. Menggunakan suara yang keras dan bernada kesal/marah. 

e. Membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia. 

f. Melakukan pembicaraan dengan seseorang sambil menelepon dengan orang lain. 

g. Melakukan pembicaraan terlalu cepat sehingga sulit dipahami.  

h. Menghentikan pembicaraan yang masih belum selesai secara tiba-tiba, dan 

i. Menutup gagang telepon dengan keras sehingga menimbulkan suara. 
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5. Etiket Menangani Keluhan Pelanggan 

Berikut adalah beberapa etiket dalam menangani keluhan menurut Kevin Stirtz yang 

seharusnya Anda lakukan: 

a. Mendengarkan dengan baik. 

Berikan  perhatian  Anda  secara  penuh.  Jangan mengerjakan hal lain. Jangan „separo 

mendengarkan‟. Tuliskan apa yang mereka katakan pada Anda dan dapatkan hal-hal 

yang spesifik. Pastikan Anda memahaminya. Hanya fokus pada mereka. 

b. Biarkan mereka berbicara. 

Jangan menyela. Jangan menjelaskan, mempertahankan diri, atau memberikan 

penilaian. Mereka tidak peduli dengan masalah yang terjadi pada organisasi Anda 

dan mereka tidak menginginkan cerita versi Anda. Mereka marah dan ingin 

melampiaskannya, jadi biarkan demikian. 

c. Meminta maaf dengan tulus. 

Ini sulit dilakukan terlebih jika Anda bukan yang menyebabkan masalah. Jika dalam 

situasi ini Anda meminta maaf, Anda tidak dipersalahkan karena telah 

menyebabkan masalah. Anda meminta maaf karena pelanggan mengalami hal yang 

tidak menyenangkan. Posisikan diri Anda pada posisi mereka. Bersikap tulus. 

d. Tanyakan pada mereka bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Dan lakukan dengan 

lebih. 

Terlalu banyak pegawai yang tidak menangapi baik keluhan atau generik, stok 

respon, Cara yang lebih baik adalah menanyakan apa yang mereka inginkan dengan 

berrsikap sopan. 

e. Meyakinkan mereka Anda akan memperbaiki masalah. 

Karena Anda sudah mendengarkan dan memahami keluhan mereka, Anda mengerti 

mengapa mereka begitu kesal. Ambil langkah berikutnya dan yakinkan mereka 

bahwa Anda akan mengambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali. 

Jika tidak, mengapa mereka harus kembali lagi? (Namun, Anda juga harus 

memperbaiki masalah tersebut.) 

f. Berterima kasih pada mereka. 

Tanpa feedback langsung dari pelanggan, kita tidak tahu apa yang bisa kita berikan 

pada pelanggan. Saat mereka mengatakan bahwa kita gagal mereka memberikan 

informasi yang berharga bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja organisasi kita. 

Mereka mengatakan pada kita apa yang perlu dilakukan agar pelanggan kembali 

lagi. Jadi, berterimakasihlah atas bantuan mereka. Sangat jarang menemukan 

pelanggan yang bersedia meluangkan waktu dan upayanya untuk memberikan 

feedback. Berterima kasih pada mereka akan membuat mereka akan selalu kembali 

pada Anda. 

Jika pegawai menangani setiap keluhan pelanggan dengan menggunakan langkah-

langkah ini, akan lebih banyak pelanggan yang kembali pada Anda. Anda akan 
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memiliki kinerja yang lebih baik karena keadaannya yang membaik. Pelanggan 

yang loyal adalah dasar dari usaha yang sehat dan bertahan lama. 

 

 

E.Rangkuman 

Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma 

bagi perilku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak 

boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa 

pada umumnya adalah sebagai berikut: Sikap/perilaku, Ekspresi wajah, Penampilan, Cara 

berpakaian, Cara berbicara, Cara mendengarkan, Cara bertanya. 

Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain: Politeness, 

Respectful, Attentive, Cooperatif, Tolerance, Informality, Self Control.  

Beberapa manfaat dari etiket antara lain: Communicative, Attractive, Respectable, dan 

Self Confidence. 

Beberapa praktik etiket dalam pelayanan: Etiket dalam menyampaikan salam, Etiket 

dalam berjabat tangan, Etiket dalam menerima tamu, Etiket dalam bertamu/menerima tamu, 

dan Etiket dalam menangani keluhan pelanggan. 

 

F. Soal Latihan 

1. Jelaskan perbedaan antara etiket dan etika. 

2. Jelaskan dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. 

3. Jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pemberian pelayanan publik. 

4. Berlatih praktik penerapan etiket pelayanan publik: 

a. Menyampaikan salam 

b. Berjabat tangan 

c. Bertemu dan menerima tamu 

d. Bertelepon 

e. Menangani keluhan pelanggan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Mengapa Nasionalisme itu Penting? 

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang 

mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan 

atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya 

maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebagai warga negara Indonesia, 

kita pasti merasa bangga dan mencintai Indonesia.  

Namun, kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita 

merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh 

memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus 

mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-

bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan 

bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap 

seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan 

seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan 

pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus 

menghormati bangsa lain. Menurut H. Hadi, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan 

dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati 

nuraninya. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara 

alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan 

aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah 

masa kini. 

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang 

menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu 

bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan 

paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau patriotisme. Wawasan 

kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta 

mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir 

dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu 

bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan 

(raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: 

wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Wawasan Nusantara juga merupakan cara pandang 

Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, 
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Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Secara umum ,wawasan nasional 

berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari 

dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya 

untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan nusantara 

adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai 

kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.  

 

 

B. DESKRIPSI SINGKAT 

Bahan ajar Diklatsar CPNS ini merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan kerangka pikir bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme. 

Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nilai nilai 

nasionalisme Pancasila dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Diharapkan dengan 

nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir 

mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak 

lagi sektoral dangan mental block-nya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan 

yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada 

kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 

ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengkatualisasikan Pancasila 

dan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari hari, dalam melaksanakan tugasnya 

yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat persatuan bangsa. 

 

C. METODE PEMBELAJARAN  

1) Ceramah  

2) Tanya Jawab 

3) Nonton Film Pendek  

4) Diskusi Kasus 

5) Kuis  

6) Bercerita Kisah Ketauladanan  

7) Merumuskan Komitmen dan Aktualisasi Nilai-nilai Nasionalisme 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami dan mengimplementasikan 

tentang nilai-nilai Nasionalisme Pancasila; Menunjukkan sikap dan perilaku sebagai 

Pelayan Publik, pelaksana kebijakan publik yang berintegritas tinggi  dan sebagai 

perekat persatuan bangsa; Mampu mengaktualisasikan nilai nilai nasionalisme dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya sehari hari 

 



3 | N a s i o n a l i s m e - D i k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

2. Indikator Hasil Belajar 

a. Memahami dan mengimplementasikan tentang Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila 

b. Menunjukkan sikap dan perilaku sebagai Pelayan Publik, pelaksana kebijakan publik  

yang berintegritas tinggi  dan sebagai perekat persatuan bangsa 

c. Mampu mengaktualisasikan nilai nilai nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya sehari hari 

 

E. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK   

1. Nilai-nilai nasionalisme pancasila bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2) 

 1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4 

Pemahaman nilai-nilai pancasila bagi  ASN dalam bertugas 

Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia 

Ketuhanan dalam Pancasila dan implementasinya 

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi ASN dlm bertugas                     

2. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 3 s/d Sila 5) 

 2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

Pendekatan historis 

Tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba dan nasionalisme tua  

Implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme 

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan bagi ASN dalam bertugas 

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi ASN dalam 

bertugas. 

3. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat persatuan 

bangsa 

 3.1. 

3.2. 

3.3. 

ASN sebagai pelaksana kebijakan publik 

ASN sebagai pelayan  yang berintegritas tinggi  

ASN sebagai perekat persatuan bangsa 

4. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN 

 4.1. 

4.2. 

Pendahuluan 

Kegiatan Aktualisasi ASN  

 

 

F. WAKTU 

 1 Sesi sebanyak 24 JP (@45 menit) 
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BAB  II 

 NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN 

(SILA 1 DAN SILA 2) 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : menjelaskan dan memahami 

Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2) 

 

 

A. PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI  ASN DALAM BERTUGAS 

Pemahaman nilai-nilai ini penting agar pemahaman tentang nasionalisme tidak 

berkembang dalam artian yang sempit, tetapi nasionalisme dipahami sebagai implementasi 

nilai-nilai dasar Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan 

manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang 

diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan – kesatuan, 

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan;menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa 

rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama 

manusia dan sesama bangsa;menumbuhkan sikap saling mencintai sesama 

manusia;mengembangkan sikap tenggang rasa.  

Sebagai aparatur negara, tentunya ASN harus memiliki jiwa dan semangat 

nasionalisme yang luas berdasarkan Pancasila, dengan mengedepankan kepentingan 

nasional di atas segala-galanya.Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan Yang 

Maha Esa bagi Aparatur Sipil  Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya. Sejarah 

Ketuhanan dalam Masyarakat Indonesia Sesudah sejak zaman dahulu kala agama 

mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Agama-agama lokal telah 

mempengaruhi masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Agama Hindu dan Budha 

telah mewarnai kehidupan masyarakat sejak 14 abad yang lalu. Sedangkan agama Islam 

dan Kristen secara berturut-turut memberi pengaruh sejak 7 abad dan 4 abad yang lalu. 

Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai 

kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan 

publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan 

nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Sebagai pelayan publik, setiap 

pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam 

memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, 
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tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap 

pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, 

transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Adapun fungsinya sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang 

kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa 

mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. 

 

B. SEJARAH KETUHANAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA 

Sejak dahulu, masyarakat prasejarah Indonesia telah mengembangkan sistem 

kepercayaan tersendiri yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme adalah 

kepercayaan bahwa setiap benda di bumi (misalnya pohon, batu) memiliki jiwa yang harus 

dihormati agar roh di balik benda tersebut tidak mengganggu manusia, tapi bisa membantu 

mereka dari roh jahat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan 

lancar. Animisme ini biasanya berkaitan dengan dinamisme, yakni bahwa segala sesuatu 

mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

manusia dalam upaya mempertahankan hidupnya. Dari sistem kepercayaan animisme dan 

dinamisme ini berkembang cara penyembahan seiring dnegan perkembangan cara hidup 

masyarakatnya. Saat masyarakat tergantung pada alam, fenomena alam (misalnya matahari, 

petir) jadi sembahannya. Saat masyarakat bisa bertani, berkembang cara penyembahan 

kepada dewa-dewi, misalnya Dewi Sri (Dewi Padi).  

Lalu, sekitar abad ke-3 masyarakat Indonesia mendapat pengaruh agama Hindu 

dan Buddha dari India. Sekitar abad ke-7 mendapat pengaruh agama Islam dari Timur 

Tengah yang dibawa oleh pedagang dari Arab, India dan China. Sekitar abad ke-16 

mendapat pengaruh agama Kristen dari Eropa. Walau agama-agama telah meyebar di 

masyarakat Indonesia, masih ada sistem kepercayaan yang bertahan, misalnya Sinda 

Wiwitan di Banten dan Jawa Barat dan Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan 

demikian, nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. 

Agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang 

ekonomi, sosial, maupun politik.  

Namun, proses kolonialisme Belanda mengusik keagamaan masyarakat Indonesia. 

Pemerintah kolonial belanda sangat berkepentingan untuk melucuti peran agama (terutama 

Islam) dalam bidang sosial dan politik pada masyarakat Indonesia. Agama hanya dibatasi 

pada urusan peribadatan semata. Inilah mulai munculnya sekularisasi politik. Proses 

sekularisasi politik di Indonesia mendapat momentumnya saat berkuasanya pemerintahan 

Liberal pada paruh kedua abad 19. Pada saat itulah muncul sekolah-sekolah sekuler 

bergaya Eropa, organisasi modern, lembaga penelitian, pers dan penerbitan. Akibat proses 

sekularisasi ini muncul elite pribumi yang menganut pandangan dunia sekuler. Pada 

akhirnya, elite pribumi berpendidikan sekuler ini tidak sepenuhnya mengikuti pandangan 

kolonial, namun justru menggugat kaum kolonial yang diskriminatif terhadap masyarakat 
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pribumi. Pada saat penjajahan Jepang, proses sekularisasi terus berlangsung. Pihak Jepang 

melarang masuknya agama (Islam) dalam dunia politik. Misalnya, dalam penyusunan 

anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk Jepang, 

hanya ada 13 orang wakil dari Islam dari 63 anggota. Anggota lainnya berasal dari 

kalangan sekuler yang memisahkan agama dalam dunia politik. Walau proses sekularisasi 

gencar dilakukan oleh kaum kolonial, peran agama di tengah masyarakat terus tumbuh. 

Muncul komunitas-komunitas keagamaan di masyarakat. Komunitas-komunitas keagamaan 

ini merupakan reaksi masyararakat atas penjajahan kolonial. Mereka mengorganisir diri 

menjadi gerakan sosial dan melakukan berbagai pemberontakan terhadap kolonial.  

 

C. KETUHANAN DALAM PERUMUSAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA 

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, ulama (baik ulama tradisional maupun 

modern) berperan penting dalam merintis kemerdekaan. Mereka berperan dalam 

mendirikan sekolah atau madrasah, organisasi masyarakat, dan partai politik. Misalnya 

muncul Serikat Dagang Islam (1908) dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah (1912) dan 

Nahdlatul Ulama (1926) dalam bidang pendidikan, dan Sarekat Islam (1911) dalam bidang 

politik. Kemunculan Sarekat Islam inilah pergerakan keagamaan menyentuh masyarakat 

dan menjadi perhimpunan pribumi pertama yang menjangkau berbagai kepulauan 

nusantara. Pergerakan Sarekat Islam memberi landasan bagi munculnya pergerakan dan 

partai politik yang marak pada tahun 1920-an. Saat itu, berbagai organisasi dari berbagai 

latar belakang agama mengidentifikasi diri dalam keindonesiaan dengan menambah kata 

Indonesia pada nama organisasinya. Misalnya, pada 1929 Sarekat Islam berubah menjadi 

Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII). Pada 1938 orang-orang Katolik bergabung dalam 

Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Pada 1930 orang-orang Protestan mendirikan 

Patai Kaum Masehi Indonesia (PKMI). Saat proses kemerdekaan, para tokoh sekuler 

memang mendominasi kepemimpinan negara, tetapi peran tokoh agama yang bergabung 

dalam organisasi sosial dan politik keagamaan saat itu tidak bisa diabaikan. Ketuhanan 

dalam Perumusan Pancasila.  

Mengingat besarnya pengaruh keagamaan dalam pembentukan bangsa Indonesia, 

nilai-nilai tentang ketuhanan mewarnai gagasan tentang kebangsaan. Agoes Salim, tokoh 

Sarekat Islam, mengkritik gagasan nasionalisme gaya Eropa yang meminggirkan nilai-nilai 

ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan. Sementara Soekarno memandang nilai-nilai 

ketuhanan merupakan pembeda antara nasionalisme gaya Eropa dengan nasionalisme 

Indonesia. Demikianlah, nilai-nilai ketuhanan mewarnai kehidupan politik Indonesia. 

Hingga menjelang akhir penjajahan Jepang, kekuatan politik terbelah menjadi dua, yakni 

golongan kebangsaan yang tergabung dalam Jawa Hokokai, dan golongan Islam yang 

tergabung dalam Masyumi. Pada dasarnya kedua golongan ini sama-sama memandang 

penting nilai-nilai ketuhanan dalam bernegara, tetapi berselisih mengenai hubungan negara 

dan agama. Golongan Islam memandang negara tidak bisa dipisahkan dari agama, 

sedangkan golongan kebangsaan berpandangan negara hendaknya netral terhadap agama. 
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Golongan Islam ingin adanya penyatuan negara dan agama, sedang golongan kebangsaan 

ingin ada pemisahan negara dan agama.  

Namun sebenarnya, perbedaan pandangan kedua golongan tersebut lebih 

disebabkan karena lingkungan pengetahuan yang berbeda. Golongan yang mneyerukan 

negara Islam umumnya berasal dari lingkungan pendidikan Islam, sedangkan golongan 

yang menyerukan pemisahan negara dan agama berasal dari lingkungan pendidikan Barat. 

Gagasan alternatif di luar dua golongan digulirkan oleh Mohammad Hatta dan Soekarno, 

dua tokoh berpendidikan Barat yang punya akar keislaman kuat. Hatta mengemukakan 

bahwa dalam Islam tidak dikenal pemisahan atau pertentangan antara agama dan negara, 

karena Islam tidak mengenal kependetaan. Namun urusan agama dipisah dengan urusan 

negara agar tidak saling campur aduk. Ia ingin menunjukkan bahwa perlu ada pembedaan 

(diferensiasi) antara fungsi agama dan fungsi negara. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, 

Soekarno mengemukakan bahwa dirinya tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar 

negara, tapi memberi peluang bagi golongan Islam untuk mengorganisir diri secara politik 

dan memberi pengaruh dalam keputusan politik di lembaga perwakilan. Lebih dari itu, 

Soekarno mengusulkan prinsip ketuhanan sebaga salah satu sila dari lima filosofi dasar 

negara yang disebut Pancasila.  

Dalam sidang BPUPK, Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil berjumlah 9 

orang (5 golongan kebangsaan dan 4 golongan Islam) untuk menyusun rancangan 

pembukaan Undang-undang Dasar. Panitia Sembilan ini dibentuk sebagai upaya 

mempertemukan pandangan antara dua golongan yang ada terkait dasar negara. Walaupun 

mula-mula ada ketidakcocokan di antara dua golongan tersebut, tapi akhirnya terjadi titik 

temu. Pada alinea ketiga disebutkan, ―Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan 

dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…‖ 

Alinea ini mencerminkan pandangan kedua golongan tersebut. Sementara pada alinea 

terakhir pembukaan yang mencantumkan sila-sila Pancasila, didalamnya tidak dicantumkan 

Islam sebagai dasar negara, tetapi prinsip ―Ketuhanan yang dalam pidato Soekarno ada di 

sila kelima digeser jadi sila pertama. Kemudian ditambah dengan tujuh kata berikut: 

―dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖. Namun, 

Soekarno menyadari bahwa Panitia Sembilan dibentuk secara informal, diluar kewenangan 

BPUPK.  

Tugas BPUPK adalah menyiapkan usaha-usaha kemerdekaan, sedangkan 

penyusunan rancangan dan penetapan UUD jadi kewenangan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun ia beralasan bahwa apa arti formalitas ditengah 

desakan sejarah saat itu. Konsep pembukaan UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta 

tersebut mendapat tanggapan dari Latuharhary yang keberatan terhadap tujuh kata setelah 

kata Ketuhanan. Namun Soekarno meredamnya dengan mengatakan bahwa pemnbukaan 

UUD tersebut merupakan hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. 

Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad hatta dipilih sebagai 

presiden dan wakil presiden. Pada saat itu pula, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta 
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kecuali tujuh kata di belakang sila Ketuhanan. Tujuh kata tersebut diganti dengan ―Yang 

Maha Esa‖ sehingga berbunyi ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖. Mohammad Hatta berperan 

besar dalam pencoretan tujuh kata tersebut. Pada pagi hari sebelum rapat PPKI, Hatta 

mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti tujuh kata di belakang Ketuhanan 

sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasannya, demi menjaga persatuan bangsa. 

Alasan ituah yang membuat golongan Islam menyetujui pencoretan tujuh kata tersebut.  

Titik temu antara agama dan negara pada akhirnya memberi berkah bagi Indonesia 

menuju negara modern dan demokratis. Modernisasi dan demokratisasi memerlukan 

prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekuler (kebangsaan) dan otoritas 

agama. Tidak benar bahwa perlu ada sekularisasi (pemisahan) antara negara dan agama 

bagi negara modern dan demokratis. Beberapa negara di Eropa bahkan punya gereja milik 

negara. Di banyak negara Eropa, pemerintah memberi subsidi kepada sekolah-sekolah 

agama dan rumah sakit agama. Dalam bidang politik, partai-partai agama juga berperan 

dalam pemerintahan. Di Amerika Serikat, yang memisahkan secara tegas gereja dan negara, 

peran gereja dalam kehidupan masyarakat justru kuat. Kunci membangun negara modern 

dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara agama dan negara. Bagaimana 

membangun relasi agama dan negara dalam ketatanegaraan merupakan pilihan historis. 

Namun, kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan 

toleransi kembar (twin tolerations) dalam konstruksi politik. Toleransi kembar adalah 

situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya lalu mengembangkan 

toleransi sesuai fungsinya masing-masing. Institusi-institusi negara harus bebas dalam 

membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang disepakati. Sementara institusi agama 

tidak boleh memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara 

demokratis. Sementara individu dan komunitas agama harus memiliki kebebasan penuh 

untuk menjalanakan ibadah. Mereka juga harus bisa mengembangkan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mengembangkan organisasi masyarakat maupun 

partai politik, dengan mengindahkan aturan hukum yang berlaku.  

Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak 

bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang 

publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan poblik menjadi kering 

dalam makna. Ada kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat. Jika demikian 

keadaannya, bukan tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama 

(fundamentalisme) akibat adanya pembatasan fungsi agama dalam ruang privat. Selain itu, 

akibat adanya pembatasan fungsi agama hanya dalam ruang privat, ekspresi spiritual 

seseorang terputus dari kehidupan publik. Sementara politik sekuler memandang rendah 

agama dan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Akibatnya muncul keadaan dimana 

spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial pada satu pihak, dan politik tanpa jiwa pada 

pihak lain. Untuk mewujudkan toleransi kembar sehingga tercipta keadaan harmonis antara 

otoritas agama dan otoritas negara, perlu dibangun relasi baru diluar pemisahan maupun 

penyatuan. Relasi baru ini dinamakan diferensiasi, yang dimaknai sebagai pembedaan, 
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bukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam arti, otoritas agama dan negara masing-

masing punya ranah kehidupan yang berbeda.  

Konsep diferensiasi sesungguhnya punya akar yang kuat dalam tradisi Islam. 

Islam tidak punya unit otoritas keagamaan seperti halnya kependetaan dalam Kristen. Jadi, 

pemisahan agama (gereja) dan negara dalam konteks Barat tidak bisa diterapkan dalam 

konteks Islam. Dalam Islam ada diferensiasi antara urusan duniawi dan urusan ukhrowi. 

Untuk urusan duniawi Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa umatnya lebih mengetahui 

mana yang sebaiknya dipilih sesuai perkembangan zaman. Dengan adanya diferensiasi ini 

agama tidak terintegrasi dalam negara sehingga terhindar dari campur tangan negara atas 

agama yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama.  

Dengan diferensiasi, agama tumbuh menjadi landasan moral baik untuk menopang 

maupun menentang kekuasaan politik. Adanya diferensiasi ini membuat agama dan negara 

bisa mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa saling memaksa karena 

masing-maisng berada dalam konteksnya yang tepat. Diferensiasi ini tidak membuat 

pengaruh agama menjadi lemah di ruang publik. Agama dan negara bisa sama-sama 

berpengaruh di ruang publik sesuai dengan otoritasnya masing-masing dengan 

menggunakan institusi yang dimiliki dalam kerangka konstitusi dan hak asasi manusia. 

Terkait keterlibatan institusi agama dalam ranah publik, ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi. Pertama, dengan memasuki ruang publik, suatu agama tidak hanya 

dituntut membela kebebasannya sendiri melainkan juga kebebasan penganut agama lain, 

Kedua, dengan memasuki ranah publik, agama-agama secara aktif mempersoalkan dunia 

sekuler, namun tidak dengan keinginan menggantikan jalannya negara, akan tetapi dengan 

menggugat realitas sekuler itu secara beretika, Ketiga, dalam memasuki ranah publik, 

agama membela pola dan tata nilai kehidupan tradisional dari pengaruh kenegaraan yang 

kering nilai namun dengan cara kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya 

nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat 

dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.  

Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat 

memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antarpemeluk agama dan 

kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai ketuhanan yang 

dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai 

keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan, dan menjunjung tinggi keadilan dan 

persaudaraan. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi 

menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi 

Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan 

teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia 

tapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus diemban dengan penuh tanggung 

jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan (jabatan) juga harus dijalankan dengan transparan 

dan akuntabel karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang 

tidak boleh dilalaikan. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara 
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mengembangkan etika sosial di masyarakat. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan menjadi 

sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-

nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, 

melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan 

potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.  

 

D. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN BAGI  

ASN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA  

Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Masyarakat Indonesia Berdasarka 

sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini 

karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan 

global. Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, letak Indonesia sangat strategis, 

yakni di antara dua benua dan dua samudera. Sumber Daya Alam yang melimpah turut 

membuat banyak penjelajah dari berbagai penjuru dunia singgah dan menyebarkan 

pengaruh budayanya. Sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan 

peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai kekeluargaan antarbangsa atau 

yang disebut dengan perikemanusiaan. 

Sejak awal Masehi, menggu nakan teknologi perahu dengan sistem cadik 

(penyeimbang di sisi kiri dan kanan), nenek moyang bangsa Indonesia telah mengarungi 70 

kilometer Samudera Pasifik untuk mencapai benua Australia. Mereka juga berlayar ke 

Barat mengarungi Samudera Hindia untuk mencapai benua Afrika dan Madagaskar. Di 

Afrika, pelaut nusantara mengenalkan jenis tanaman, teknologi dan seni kepada penduduk 

di sana. Pelaut Nusantara sudah menjelajah ke berbagai belahan dunia lebih dahulu 

dibanding para pelaut dari Mesir, India, Yunani, Romawi, Persia, Arab, dan China. Momen 

kejayaan nenek moyang kita dalam bidang pelayaran tampak dengan hadirnya dua kerajaan 

besar sepanjang abad 7 hingga 15, yakni Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera 

(abad 7-13 M) dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa (abad 13-15). Pelayaran dan 

perdagangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita memungkinkan perjumpaan 

antarperadaban. Terjadi persilangan budaya yang memungkinkan saling belajar nilai-nilai 

dan pengetahuan satu sama lain. Pengaruh budaya dan agama ke Nusantara terutama datang 

dari India, Arab, Persia, China, dan Eropa. Pengaruh India (agama Hindu dan Budhha) 

dimulai sejak abad ke-5. Pengaruh Islam mulai dirasakan kuat pada abad ke-13 dengan 

munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai di Aceh. Pengaruh Cina mulai 

masuk pada abad ke-14. Sedangkan pengaruh Barat mulai terasa sejak masuknya Portugis 

pada abad ke-16. Pengaruh dari berbagai peradaban tersebut memberi stimulus bagi 

masyarakat Nusantara untuk memiliki kesadaran sebagai bagian dari peradaban bangsa-

bangsa. Kecuali India yang pengaruhnya makin memudar, pengaruh Islam, China, dan 

Barat semakin intensif pada abad ke-19 dan 20 dalam memberikan kesadaran atas 

kemajuan dan bangunan kebangsaan yang hendak dibentuk oleh Indonesia. Pada abad ke-

19, pengaruh Barat semakin kuat pada masa liberal dan dilanjutkan pada abad berikutnya 
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dengan kebijakan Politik Etis oleh Belanda. Kekuasaan rezim liberal di Belanda membuat 

parlemen Belanda bisa mengintervensi negeri-negeri jajahannya. Mereka mendesak 

pemerintah kolonial untuk meningkatkan usaha pertanian, perkebunan, dan perindustrian di 

negeri jajahan. Ambisi ekonomi tersebut membutuhkan infrastruktur, birokrasi, dan 

modernisasi, yang memberi pengaruh bagi Indonesia: mulai dibangun institusi pendidikan, 

transportasi & komunikasi modern, industri penerbitan, pers, & klub-klub sosial bergaya 

Eropa.  

Perubahan peta politik di Belanda dengan berkuasanya Partai Kristen 

menggantikan rezim liberal membuat berubahan dalam kebijakan di negeri jajahan. 

Belanda menerapkan Politik Etis sebagai bentuk hutang budi Belanda terhadap Hindia 

Belanda dengan memprioritaskan tiga program: pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dari 

tiga program tersbeut, pendidikan menjadi prioritas penting. Akses pribumi ke sekolah dan 

universitas dibuka. Pendidikan berbahasa Eropa diperbanyak dan anak-anak dari keluarga 

bangsawan dikirim bersekolah ke Belanda. Dari program pendidikan inilah muncul kaum 

intelektual yang kelak berhimpun bersama-sama merintis kemerdekaan Indonesia. 

Memasuki abad ke-19, para ulama di dunia Islam menyadari bahwa cara tersebut 

kurang efektif. Muncullah gerakan modernisasi Islam yang memadukan unsur positif dari 

dunia Islam dan dunia Barat. Gerakan ini berusaha melakukan pembaruan negara dan 

masyarakat dengan cara mengadopsi metode, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern 

dengan tetap mempertahankan Islam sebagai basis kulturalnya. Upaya ini harus dilandasi 

dengan solidaritas dan persatuan Muslim sedunia. Dengan cara itulah masyarakat Muslim 

bisa terbebas dari cengkeraman kolonial. Dua pelopor gerakan modernisasi Islam adalah 

Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Keduanya sepakat bahwa tujuan utama 

gerakan Islam adalah kebangkitan Islam secara politik. Sementara al-Afghani lebih 

menekankan perjuangan politik (dengan seruan Pan-Islamisme), Abduh lebih menekankan 

pembaharuan pendidikan, hukum, dan spiritual. Gerakan modernisasi Islam ini dengan 

cepat mempengaruhi ulama di nusantara. Mereka mulai melakukan usaha modernisasi 

terhadap lembaga Islam tradisional. Metode, kurikulum, dan teknologi pendidikan 

menggunakan model barat dengan subjek pembelajaran ajaran Islam. Sistem ini dikenal 

dengan madrasah. Dari sinilah muncul ulama intelek (ulama yang menguasai pengetahuan 

umum) yang dengan jaringan madrasahnya mengembangkan penerbitan, lembaga sosial 

(misalnya Serikat Dagang Islam), dan organisasi keagamaan (misalnya Muhammadiyah 

dan Nahdlatul Ulama). Memasuki abad ke-19, mulai berdatangan imigran dari China untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perkebunan. Selanjutnya, mereka menguasai 

perekonomian karena memiliki kecakapan dalam perdagangan. Dengan kekuatan ekonomi 

ini, orang China terlibat dalam usaha penerbitan dan pers berbahasa lokal yang berkembang 

saat itu, seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang melek huruf dan kebijakan 

pendidikan yang masih menggunakan bahasa lokal sebagai habasa utama. Selain kemajuan 

yang telah dicapai keturunan China, munculnya gerakan nasionalisme di China dengan 

berdirinya negara Tiongkok merdeka tahun 1912, menyulutkan semangat kebangkitan di 



12 | N a s i o n a l i s m e - D i k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

kalangan keturunan China di nusantara. Pada abad ke-20, pengaruh berbagai peradaban 

dunia ini memberi warna bagi munculnya berbagai corak gerakan sosial.  

Nasionalisme Indonesia tak bisa dilepaskan dari kemanusiaan universal dalam 

pergaulan antarbangsa. Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila Dalam upacara 

pembukaan BPUPK (28 Mei 1945), Radjiman Wediodiningrat selaku ketua menyampaikan 

pentingnya memuliakan nilai kegotongroyongan baik dalam kekeluargaan sesama bangsa 

Indonesia maupun dalam kekeluargaan antarbangsa. Ia mengungkapkan bahwa dengan 

gotong royong sebagai dasar terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka Indonesia akan 

mendapat tempat di lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya (Jepang), sehingga akan 

tercipta perdamaian seluruh umat manusia bersendikan kekeluargaan. Pandangan radjiman 

ini mendapat peneguhan dari Muhammad Yamin. Pada hari pertama persidangan BPUPK, 

ia menyebutkan tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya kemanusiaan 

(internasionalisme). Prinsip kemanusiaan juga termaktub dalam pidato anggota BPUPK 

lainnya. Pada akhirnya, prinsip kemanusiaan sebagai salah satu dasar negara Indonesia 

merdeka diformulasi lebih jelas dalam pidato Soekarno ketika menguraikan Pancasila pada 

sidang BPUPK 1 Juni 1945. Setelah menguraikan pentingnya prinsip kebangsaan sebagai 

dasar bernegara, Soekarno mengingatkan bahwa kebangsaan yang dimaksud bukan 

kebangsaan yang lepas dari bangsa-bangsa lain. Bukan kebangsaan yang mengunggulkan 

bangsa sendiri sembari meremehkan bangsa lain. Disamping kemerdekaan, penting pula 

adanya persatuan dunia dan menciptakan kekeluargaan antarbangsa. Dalam pandangan 

Soekarno, kebangsaan atau nasionalisme dan kemanusiaan atau internasionalisme saling 

melengkapi satu sama lain. Dalam rancangan Pembukaan UUD yang disusun Panitia 

Sembilan, peletakan prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara sama seperti dalam pidato 

Soekarno, yakni sebagai sila kedua Pancasila. Kata ―kemanusiaan‖ kemudian dilengkapi 

dengan kata sifat ―adil dan beradab sehingga rumusan lengkapnya menjadi 

―Kemanusiaan yang adil dan beradab.  

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Berbangsa 

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terjadi bersamaan dengan semangat melepaskan diri 

dari penjajahan di negara-negara Asia dan Afrika. Keinginan untuk menentukan nasib 

bangsa sendiri sekaligus juga karena kemenangan negara-negara demokrasi Barat, 

membuat banyak negara yang baru merdeka memilih menganut sistem pemerintahan 

demokratis. Semangat berdemokrasi ini beriringan dengan meningkatnya kesadaran atas 

Hak Asasi Manusia (HAM) pasca Perang Dunia II. Pada 10 Desember 1948 disepakati 

Universal Declaration of Human Rights, berupa 30 pasal berisi pokok-pokok pandangan 

Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Namun, semangat penegakan HAM oleh dunia internasional mendapat hambatan karena 

dunia memasuki Perang Dingin (1947-1991). Dalam perkembangan selanjutnya, seiring 

kemajuan di bidang tekelomunikasi dan informasi, globalisasi menerpa semua negara di 

dunia, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, pandangan kau 

partikularis bahwa HAM terikat dengan kondisi masyarakat tidak lagi relevan. Akibat 
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globalisasi, HAM menjadi tuntutan yang universal. Globalisasi menuntut saling 

ketergantungan antarnegara karena tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. 

Namun, dampak globalisasi diterima negara-negara secara berbeda-beda. Pada satu sisi, 

globalisasi menimbulkan peluang emas dalam perekonomian terutama bagi negara-negara 

maju. Pada sisi lain, globalisasi menimbulkan penguasaan ekonomi oleh negara maju atas 

negara yang terbelakang sebagai konsekuensi dari pasar bebas. Globalisasi menimbulkan 

adanya neoliberalisme. Globalisasi berdasarkan ideologi neoliberalisme menimbulkan efek 

negatif bagi negara Dunia Ketiga. Kesenjangan menjadi pelengkap penderita bagi proyek 

globalisasi ekonomi yang dilakukan negara maju. HAM warga negara di Dunia Ketiga 

makin terabaikan sebagai konsekuensi globalisasi. Hal ini justru makin menyulitkan negara 

Dunia Ketiga dalam menegakkan HAM dalam agenda pembangunannya. Disinilah 

pentingnya dua prinsip, yakni nasionalisme dan internasionalisme. Perlu adanya 

keseimbangan antara agenda kebangsaan dan agenda internasional. Sebagaimana yang 

diungkapkan Soekarno, nasionalisme dan internasionalisme tidak bisa saling tumbuh jika 

tidak ada keseimbangan di antara keduanya. Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam 

Kehidupan Sehari-hari Embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan kemanusiaan 

universal yang disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia.  

Kisah pejuang kemanusiaan seperti Yap Thian Hien: pejuang HAM yang 

menjunjung kemanusiaan dan keadilan, salah seorang pejuang HAM yang bisa 

menunjukkan cita cita Soekarno soal Kemanusiaan. Menurut Soekarno, kemanusiaan boleh 

tapi mesti adil. Jangan karena salah sendiri, tidak diapa apakan. Tapi kalau orang lain yang 

salah, dihantam. Sebagai pengacara keturunan yang dilahirkan di Kutaraja Aceh pada 25 

Mei 1913, Yap tetap berlaku adil kepada siapapun termasuk dengan menghukum anaknya 

sendiri, Hong Gie yang melanggar karena mengendarai motor tanpa memiliki SIM dan 

menabrak anak. Yap tidak membela anaknya karena tahu anaknya yang bersalah, dan 

membiarkannya dihukum penjara. Bahkan Yap meminta anaknya untuk mengakui 

kesalahannya dan meminta maaf. Pada sisi lain, anak yang menjadi korban tabrakan 

anaknya Yap, seringkali di jenguk oleh istri Yap. Yap dikenal sebagai pejuang HAM dan 

pembela mereka yang tertindas. Sebelum melakukan pembelaan terhadap kliennya, Yap 

senantiasa mengajukan pernyataan; ― Jika anda hendak menang perkara, jangan pilih saya 

sebagai advokat anda, karena pasti kalah. Tapi jika anda merasa cukup dan yakin 

mengemukakan kebenaran anda, maka saya bersedia menjadi pembela anda‖. Kebenaran 

itulah yang menjadi pegangan baginya dalam menegakkan keadilan hukum. Advokat yang 

namanya diabadikan melalui Yap Thiap Hien Award untuk mereka yang berjasa dibidang 

HAM dan kemanusiaan ini, pernah diminta oleh Mahkamah Militer Luar Biasa 

(MAHMILUB) untuk membela manta Wakil Perdana Menteri (Waperdam) / Menteri Luar 

Negeri Dr. Soebandrio dalam kasus G 30S/PKI pada tahun awal orde baru. Padahal saati itu 

Soebandrio merupakan salah satu figure yang menjadi musuh publik. Yap menerima tugas 

tersebut dengan tegas menyatakan: Kalau itu memang diperintahkan oleh pemerintah, saya 

tidak ada jalan lain kecuali menerimanya. Dalam menjalankan tugasnya, Yap mengerahkan 
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segenap kemampuannya meskipun tidak dibayar sepeserpun. Dan meski dikenal sebagai 

pribadi anti komunis, Yap juga membela para tersangka G30S/PKI seperti Dul Latief, Asep 

Suryawan, dan Oei Tjoe Tat. Sebagai advokat, Yap tidak memilih milih klien. Sejak 

menjadi advokat tahun 1948, beliau selalu meyalani kepentingan masyarakat dari semua 

lapisan tanpa kenal lelah. Hampir semua perkara yang ditanganinya sarat dengan HAM, 

prinsip prinsip Negara hukum dan keadilan. Ia tak pernah takut berhadapan dengan 

kekuasaan walaupun resikonya akan menyulitkan dirinya: ditahan atau dipenjara. Pada Era 

Bung Karno, Yap pernah menulis surat kepada presiden, yang isinya meminta agar 

membebaskan sejumlah tahanan politik seperti M Natsir, Moh Roem, Mochtar Lubis, 

Soebadio Sastrosatomo, Syahrir dan HJC Princen. Yap pernah membela pedagang pasar 

senen yang usahanya digusur oleh pemilik gedung.  

Ibu Hj. Andi Rabiah/Suster Apung (Inspiratif Story) Ibu Hj. Andi Rabiah atau 

yang lebih dikenal engan nama Suster Apung adalah salah satu perawat yang mendedikasi 

hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan. Tidak pernah terbesit didalam 

pemikirannya bahwa ia akan menghabiskan separuh hidupnya mengarungi lautan di 

Kepulauan Sulawesi dan Flores untuk menyembuhkan pasien-pasien yang tersebar di 

sekitar pulau-pulau kecil dengan hanya berbekal tekad dan perahu. Dalam melakukan 

kegiatannya ia tidak pernah mengeluh sekalipun, bahkan pada tahun pertamanya ia bekerja 

sebagai perawat, ia selalu menagih janji kepada kepala desa yang pernah menjanjikannya 

untuk melaut. Sebagai perawat, ia memiliki prinsip yaitu bekerja sebagai pelayanan dan 

tanggung jawab kepada masyarakat. Ia memandang bahwa mereka juga saudara kita dan 

rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti yang ia katakan 

suatu waktu ―Tidak ada yang boleh meninggal karena melahirkan dan tidak ada pula yang 

boleh meninggal karena diare‖. Sebuah sikap yang terus diperjuangkan sekuat tenaga 

meskipun selalu mengarungi lautan yang sering kali tidak ramah. Walaupun hasil gaji yang 

diterima tidaklah besar dan tidak ada jaminan asuransi, namun Ia tetap mengabdikan 

dirinya untuk membantu pasien yang membutuhkan jasanya. Nama Ibu Rabiah dan julukan 

'Suster Apung' mencuat sejak muncul di acara Kick Andy tayangan Metro TV. Ia mengaku 

pernah diberi uang Rp 200 juta oleh Wapres M Jusuf Kalla. Uang itu ia pakai untuk 

membeli perahu, sembako, solar, dan bayar ABK. Kini, Ibu Rabiah si 'Suster Apung' 

berkeliling dari satu pulau ke pulau terpencil lainnya untuk mengobati pasien. Dan, 

perjalanannya melakoni misi mulia untuk orang banyak bergulir lebih lancar berkat perahu 

anyar pemberian JK. Dedikasi, semangat pantang menyerah, tegar, pengorbanan untuk 

membantu sesama adalah sedikit gambaran dari Ibu Hj. Andi Ibu Rabiah, seorang sosok 

yang patut menjadi teladan bagi kita semua.  

  

 

 

 

 



15 | N a s i o n a l i s m e - D i k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

BAB  III 

 NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN 

(SILA 3 s/d SILA 5) 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : menjelaskan dan memahami 

Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 3 s/d Sila 5) 

 

 

A. PENDEKATAN HISTORIS 

Indonesia juga menjadi bangsa yang majemuk secara paripurna karena 

kemajemukan kultural, agama, sosial dan teritorial yang mampu menyatu dalam komunitas 

politik kebangsaan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah prasyarat tertentu untuk 

tetap mempertahankan Persatuan Indonesia ditengah pluralitas nilai dan kepentingan. 

Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai nilai sila 

Persatuan Indonesia dalam kebhinekaan, maka ada tiga fase yang perlu dilalui yaitu (i) 

masa purba, (ii) masa pra sejarah nusantara, dan (iii) masa sejarah nusantara. Pada fase 

purba, ditandai dengan ditemukannya fosil manusia purba Pithecantropus Erectus di 

lembah bengawan Solo yang diyakini sebagai salah satu jenis manusia tertua didunia dan 

pernah hidup 500.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba ini yang kemudian berevolusi 

menjadi lebih mirip dengan manusia sekarang dengan mengembangkan artefak budaya 

yang lebih canggih. Sisa fosil manusia purba tersebut kemudian ditemukan di daerah wajak, 

yang kemudian di kenal dengan istilah homo wajaknesis, yaitu jenis manusia keturunan 

homo erectus yang bertahan hingga 50.000 tahun yang lalu. sebagian besar wilayah pantai 

nusantara, bahkan meluas ke daerah barat hingga mencapai Vietnam selatan dan arah timur 

sampai di bagian barat Papua.  

Berbarengan dengan berkembangnya kerajaan Hindu Budha, pada abad ke-7 

masehi, Islam mulai masuk ke nusantara, yang dibawa oleh pedagang muslim dari 

Samudera Hindia, khususnya dari jalur perdagangan, seperti pedagang arab. Selain itu juga 

dari pedagang India (terutama dari Gujarat), Persia, dan China. Mereka selain membawa 

dan menyebarkan ajaran Islam, juga membawa pengaruh kebudayaan asalnya masing 

masing. Pengaruh dakwah Islam yang dibawa para saudagar sangat terasa di beberapa 

wilayah pesisir yang masih belum dipengaruhi secara mendalam oleh budaya Hindu, seperti 

di Aceh dengan Kerajaan Samudera Pasai, Sumatera Timur dan Barat, Banten, Pantai Utara 

Pulau Jawa, Sulawesi Selatan. Untuk daerah daerah pedalaman yang sudah terpengaruh 

Hindu Budha, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Islam mengalami proses sinkretis 

dengan pengaruh Hindu Budha, agama agama local. Pelembagaan Islam secara politik 

ditandai dengan munculnya kerajaan kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudera Pasai di 

Wilayah Aceh pada abad 13 Masehi, Kerajaan Demak di Jawa pada abad 15 Masehi, 
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disusul oleh kerajaan Islam lainnya seperti kerajaan Giri, Pajang, Mataram Islam, Banteng, 

Cirebon, Goa (Sulawesi Selatan) Kerajaan Islam di Maluku (Tidore, Ternate, Bacan, 

Jailolo) dan lainnya. Periode kolonialisme Eropa masuk ke Indonesia pertama kali tahun 

1511 ketiak Portugis mendarat pertama kalinya di Malaka. 

 Sedangkan Belanda mendarat di Banten pada 22 Juni 1596. Mereka datang ke 

Indonesia dengan tiga tujuan yang dikenal dengan istilah 3G: Gospel, Gold dan Glory. 

Gospel untuk kegiatan penyebaran agama Kristen. Gold untuk eksplorasi dan eksploitasi 

sumber kekayaan alam melalui perdagangan rempah rempah dan lainya. Glory untuk 

mencari dan memperluas daerah jajahan. Untuk perdagangan, Belanda membentu 

perusahaan kongsi Belanda dengan nama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). 

VOC merupakan sebuah perusahaan multinasional pertama yang secara hegemonic 

menjalankan fungsi kekuasaan Negara selama hampir 200 tahun. Sedangkan untuk tujuan 

penyebaran agama dalam hal ini Pekabaran Injil, memang harus dibedakan antara proyek 

kolonialisme imperialism Eropa dengan proyek pengembangan agama Kristen. Hal ini 

dikarenakan pada awalnya proyek kristenisasi diluar orbit kolonialisme dan VOC tidak 

punya otoritas mencampuri persoalan keagamaan pribumi. Misi penyebaran Kristen pada 

awalnya lebih untuk memenuhi kebutuhan spiritual keluarga dan pegawai VOC, dan 

dikalangan anak anak peranakan Eropa, untuk selanjutnya baru berkembang kepada jama‘at 

baru dari kalangan pribumi Hindia dan Peranakan Tionghoa. Situasi psikologis yang terjadi 

ketika masuknya VOC Hindia Belanda ke Indonesia, kondisi masyarakat dalam keadaan 

sakit dan mengalami masa transisi, yaitu terjadinya ketegangan dan konflik pada awal abad 

ke- 16 Masehi antara kekuatan feodalisme lama yang dimotori oleh Kerajaan Majapahit, 

Pajajaran dengan kelompok Feodalis baru, yang diwakili oleh kekuatan Islam yaitu 

Kerajaan Demak dan Banten. Disisi lain, juga terjadi ketegangan dan konflik di internal 

kerajaan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Aceh vs Kerajaan Demak, Melayu, Kerajaan Aceh 

vs Kerajaan Banten. Di internal Kerajaan  Demak juga terjadi konflik dan terjadi saling 

bunuh-bunuhan, Kondisi ini sangat menguntungkan VOC dari yang semula kongsi 

perdagangan, berubah menjadi kekuatan colonial yang hegemonic dan menguasai beberapa 

wilayah kepulauan nusantara.  

 

B. TUMBUHNYA KESADARAN NASIONALISME PURBA DAN NASIONALISME 

TUA  

Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionaslime di 

Indonesia. Pertama; kesadaran Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism), dan kedua; 

Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism). Nasionalisme purba muncul dalam masyarakat 

yang masih sederhana, dimana kesadaran tersebut mengikuti struktur kesempatan politik 

yang dimungkinkan oleh rezim kolonialisme, perkembangan sarana komunikasi, kapasitas 

agen dan jaringan sosial. Bentuk kesadaran nasionalisme purba lebih bersifat lokalitas. 

Meski demikian, pada taraf tertentu, gerakan perlawanan local bisa berdampak dan saling 

berpengaruh pada perlawanan di daerah lain karena adanya interkoneksi jaringan 
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perdagangan, jaringan kekuasaan dan jaringan keagamaan antar pulau. Kesadaran 

Nasionalisme Purba juga banyak didukung dan dilakukan oleh komunitas keagamaan. Hal 

ini disebabkan pada saat itu masih belum muncul asosiasi / lembaga modern yang lebih 

terbuka sebagai ruang publik untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya secara 

bersamaan. Disisi lain, masyarakat membutuhkan panduan moral dalam kehidupan publik 

dan bisa dipenuhi oleh jaringan komunitas keagamaan. Ketika terjadi kolonialisme di bumi 

nusantara, maka reaksi perlawanan pertama yang muncul adalah dari komunitas agama, 

seperti Perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat 

(1821-1838), Perang Antasari di Banjarmasin ( 1859-1862), Perang Aceh (1873-1903) dan 

Jihad Cilegon (9-30 Juli 1888). Adapun Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism) dilandasi 

oleh kemunculan gerakan gerakan sosial yang lebih terorganisir seperti organisasi SI 

(Syarikat Islam), SDI (Syarikat Dagang Islam), Kelompok Intelektual yang tergabung 

dalam STOVIA, Muhamadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, ISDV, Boedi Oetomo, Sumpah 

Pemuda dan lainnya. Meski terdapat heteregonitas dan konflik diantara kelompok 

kelompok tersebut, tapi ada dua factor yang bisa menjadi pemersatu, yaitu adanya agenda 

bersama yang menjadi titik temu dalam agenda publik yang berpusat pada isu kemajuan, 

kesejahteraan umum dan pentingnya persatuan nasional. Kedua; adanya afiliasi 

(keanggotaan) ganda yang berfungsi sebagai jembatan diantara perhimpunan perhimpunan. 

Hal ini karena pada masa tersebut, seseorang bisa menjadi aktivis di beberapa lembaga 

yang ada, sehingga bisa menjembatani berbagai kepentingan terkait masalah kebangsaan. 

Dengan afiliasi ganda, terjadi sirkulasi informasi, perumusan agenda bersama dan realokasi 

sumber daya yang ada. hal ini tampak pada pembentukan aliansi aliansi strategis seperti 

Radicale Concentratie dalam Volksraad (semacam DPR) tahun 1918. Blok ini terdiri dari 

perwakilan sosialis eropa (ISDP), Insulinde (penerus IP), SI dan BU (Budi Utomo). Fusi 

beberapa kelompok inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya blok nasionalis pada 

dekade berikutnya.  

Nasionalisme Indonesia dari perspektif teoritis Menurut Ben Anderson (Anderson, 

1911), konsep tentang Negara Bangsa (Nation State) Bangsa merupakan konsep budaya 

tentang suatu komunitas politis yang secara keseluruhan dibayangkan (imagined) sebagai 

kerabat yang bersifat terbatas dan berdaulat. Bayangan ini bisa muncul karena adanya 

kesamaan historis, kesamaan mitos, kebersamaan persada, kenangan sejarah, berbagi 

budaya publik massa, ekonomi bersama, kesamaan hak hak legal, dan kewajiban bersama 

bagi semua anggota komunitas. Dan dalam komunitas politik modern, bayangan tersebut 

menjelma menjadi Negara bangsa. Sedangkan makna Negara (state) adalah sebuah 

konsepsi politik tentang sebuah kesatuan politik yang berdaulat yang tumbuh berdasarkan 

kesepakatan dan kontrak sosial yang meletakkan individu kedalam kerangka 

kewarganegaraan (citizenship). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada unit 

politik Negara, dengan kedudukan sederajat dimuka hukum. Dengan demikian, Bangsa 

beroperasi atas prinsip kedekatan dan keakraban, sedangkan Negara berdasarkan pada 

prinsip kesamaan dan kesetaraan didepan hukum dan keadilan.  
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C. IMPLEMENTASI NILAI PERSATUAN DALAM MEMBANGUN SEMANGAT 

NASIONALISME 

Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional serta pembentukan kesatuan 

kebangsaan merupakan reaksi terhadap keberadaan negara kolonial yang asing. Perjuangan 

rakyat pada negara terjajah, awal mulanya diorientasikan untuk membentuk negara dalam 

negara, dengan tujuan menghilangkan kata kata ―Belanda dari istilah ―Hindia Belanda 

(Hatta, 1982:197). Kehendak untuk mengganti negara kolonial Hindia Belanda dengan 

Negara Hindia (yang kemudian bernama Indonesia) itulah yang mendorong awal mula 

timbulnya kesadaran Nasionalisme Indonesia. Dan untuk mengganti Negara Kolonial 

dengan Negara Hindia (Indonesia), pada mulanya dicoba dengan membentuk komunitas 

bayangan (Imagined) berdasarkan konsep; ethno-nationalism atau cultural nationalism. 

Cultural nationalism merupakan konsep kebangsaan yang memandang bahwa kemanusiaan 

secara inheren di organisasikan kedalam komunitas historis yang masing masing diwarnai 

oleh kekuatan uniknya sendiri, melalui Tapanuli, Gampong di Aceh. Demikian juga dengan 

kebudayaan nasional dan bahasa nasional (bahasa Indonesia) tetap harus ditopang oleh 

terpeliharanya keragaman kebudayaan daerah dan bahasa daerah (yang lama maupun yang 

asli), serta pengakuan tokoh tokoh daerah dalam pergerakan nasional sebagai pahlawan 

nasional seperti Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Hasanuddin dari Makassar, 

Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Imam Bonjol dari Minangkabau, dan lainnya. Ada 

tiga aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan kebangsaan, yaitu aliran modernis, 

aliran primordialis dan aliran perenialis. Perspektif modernis dipelopori diantaranya oleh 

Ben Anderson (1991), J. Breully (1982,1996), C. Calhoun (1998), E. Gellner (1964, 1983) 

E. Hobsbawn (1990), E. Kedourie (1960).  

Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan 

rasionalisasi seperti di contohkan dalam negara birokratis, ekonomi industri, dan konsep 

sekuler tentang otonomi manusia. Perspektif modernis memandang dunia pra modern 

berupa formasia politik yang heterogen (kerajaan, negara – kota, teritori teokrasi, 

dilegitimasikan oleh prinsip dinasti, agama, ditandai keragaman bahasa, budaya, batas 

territorial yang cair, dan terpenggal, stratifikasi sosial dan regional, menjadi lenyap dengan 

hadirnya Negara bangsa. Menurut John Hutchison (2005:10-11) dalam aliran modernis, ada 

lima aspek utama dalam formasi kebangsaan ; 1) Unit politik sekuler, muncul dari gagasan 

kedaulatan rakyat dan mencari wujudnya dalam bentuk Negara yang independen dan 

dipersatukan oleh hak hak, kewarganegaraan universal, 2) Teritori yang terkonsolidasikan, 

dengan skala baru organisasai yang diusung oleh Negara birokratis, ekonomi pasar, 

jaringan komunikasi yang lebih intensif, 3)Secara etnis lebih homogen dibanding dengan 

masyarakat polietnis sebelumnya, berkat kebajikan polisi Negara, bahasa resmi Negara, 

pengajaran etos patriotic dan peminggiran minoritas 4) Unit budaya tertinggi berlandaskan 

pada standarisasi budaya baca tulis dan kapitalisme percetakan, dimana genre baru surat 

kabar, novel, menyediakan dasar yang diperlukan bagi keterasingan masyarakat industrial, 
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5) Munculnya kelas menengah baru yang mudah berpindah (mobile) dan mendominasi 

kehidupan nasional. Para ahli perspektif modernis menolak keterkaitan antara komunias 

etno-religious dan tradisi masa lalu, karena dianggap sebagai periode pra politik. Perspektif 

modernis sangat menekankan semangat kebaruan (novelty) dari bangsa, serta munculnya 

sebagai hasil bentuk organisasi modern.  

Menurut John Hutchison, ada beberapa kelemahan dalam aliran modernis ini antara 

lain dalam bentuk:1) Pada banyak periode sejarah, etinisitas menyediakan kerangka penting 

bagi identitas kolektif dan tindakan politik kolektif, 2) Aliran modernis gagal mengakui 

adanya keragaman perbedaan sumber daya yang tidak bisa diprediksi dan dinamisme dalam 

era modern yang dapat bertindak sebagai katalis bagi formasi etnisitas, 3) Meski banyak 

identitas etnisitas yang memudar, akan tetapi pada bagian lainnya, etnisitas menjelma dan 

masuk kedalam sastra, institusi keagamaan, kode kode hukum, serta mempengaruhi 

representasi sosial politik yang lebih luas, dan pada taraf tertentu sama dengan bangsa 

modern, 4) Penekanan yang berlebihan pada karakter statis dari bangsa, akibatnya gagal 

mengakui kerapuhan dari negara dalam dunia modern, yang mengarah kepada kebangkita 

etno komunal, yang hendak merestrukturisasi komunitas politik modern, meredefinisi 

bentangan territorial, karakter budaya, dan konsep kewargaan, seperti yang muncul di 

beberapa Negara Eropa Timur pada beberapa decade lalu hingga sekarang. Hal ini 

membuktikan bahwa etnisitas tidak bisa dipandang sebagai residuan dan reaktif semata, 

5)Prinsip prinsip etnik pada taraf tertentu mendefinisikan watak dari kebangkitan kembali, 

dan memiliki efek yang berbeda dalam formasi Negara modern Berbeda dengan perspektif 

modernis, perspektif Primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz (1963) melihat bahwa 

bangsa merupakan sebuah pemberian historis, yang terus hadir dalam sejarah manusia dan 

memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini.  

Sedangkan perspektif perenialis dengan tokohnya Adrian Hastings (1997) melihat 

bahwa bangsa bisa ditemukan di pelbagai zaman sebelum periode modern. Dengan 

demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah 

sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Diluar 

ketiga aliran besar dalam memandang masalah bangsa, ada juga aliran etnosimbolis, seperti 

ditunjukkan dalam karya John Amstrong (1982) dan Anthony Smith (1986)‘ aliran ini 

mencoba menggabung ketiga pendekatan tersebut diatas. Aliran etnosimbolis melihat 

bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18, merupakan sebuah spesies baru diplomasi 

politik Indonesia di PBB sehingga Indonesia mendapatkan dukungan internasional sebagai 

bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kabar kabar radio internasional seperti BBC maupun 

All India Radio mengenai keberhasilan misi John Lie menembus ketatnya blokade Belanda 

itulah yang senantiasa ditunggu tunggu oleh para diplomat Indonesia di forum PBB seperti 

Sjaharif, H. Agoes Salim, LN Palar dan Sujatmoko, sebagai amunisi untuk menunjukkan 

kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis, tidak seperti yang 

dituduhkan Belanda.  
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D. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KERAKYATAN DALAM 

HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN BAGI ASN DLM 

BERTUGAS 

1. Sejarah Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Masyarakat Indonesia. 

 Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam 

masyarakat nusantara. Keragaman masyarakat nusantara memunculkan keinginan yang 

kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam 

pergaulan hidup berbangsa. Juga, pengalaman hidup dalam pemerintahan kolonial yang 

penuh penindasan dan diskriminasi menggelorakan semangat kemerdekaan dan 

demokrasi. Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah 

muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan 

cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan atau kolektivisme. 

Setidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Pertama, tradisi demokrasi yang ada di pemerintahan desa. 

Kedua, ajaran Islam yang menuntut persaudaraan dan kesamaan derajat sebagai mahluk 

Tuhan. Ketiga, paham demokrasi Barat yang mempengaruhi para pemimpin pergerakan 

kemerdekaan.  

Walaupun kerajaan-kerajaan yang tumbuh jauh sebelum kemerdekaan lebih 

bercorak feodal, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam masyarakat nusantara. 

Nilai-nilai demokrasi telah dipraktekkan setidaknya dalam unit pemerintahan yang kecil, 

misalnya desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan banjar di Bali. Mengapa demokrasi 

di masyarakat nusantara dapat tumbuh dan bertahan walaupun berada dalam kehidupan 

kerajaan yang feodal? Ini karena, di banyak kerajaan di nusantara, tanah sebagai faktor 

produksi yang paling penting, bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama 

oleh masyarakat desa. Praktek demokrasi dalam Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad 

saat membangun masyarakat di kota Madinah. Kota Madinah saat itu dihuni oleh 

beragam agama dan suku atau kabilah. Umat di Madinah dibangun berdasarkan 

penyatuan seluruh kekuatan masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan 

yang ada. Setiap warga Madinah bisa berpartisipasi dalam kehidupan berpemerintahan 

dan bermasyarakat.  

Kehadiran Islam di nusantara membawa perubahan penting bagi masyarakat dalam 

caranya memandang dunia dan etos kerjanya. Ini terutama dirasakan oleh masyarakat 

yang hidup di daerah pesisir daripada di daerah agraris atau pedalaman. Kehadiran Islam 

membawa perubahan pada sistem kemasyarakatan, dari sistem feodal berbasis kasta 

menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Pertumbuhan nasionalisme dan 

demokrasi di negara-negara Barat terjadi bersamaan dengan perkembangan 

industrialisasi dan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme yang gencar oleh negara-

negara di Barat menimbulkan persaingan dalam perebutan sumber daya dan pangsa 

pasar. Pada akhirnya muncullah kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat 

terhadap wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika latin. Kehadiran kolonialisme 
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Eropa, khususnya Belanda, di bumi Indonesia membawa dua dampak: adanya tekanan 

imperialisme dan kapitalisme terhadap rakyat; dan tumbuhnya gagasan humanisme dan 

demokrasi Barat pada kaum terpelajar. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi 

oleh Belanda terhadap rakyat pada satu sisi, memunculkan sikap perlawanan di kalangan 

para perintis kemerdekaan. 

. Dengan bertambahnya jumlah anggota dari pribumi, tuntutan yang diajukan 

Volkstraad semakin radikal. Dalam hal ini, keikutsertaan warga pribumi sebagai anggota 

Volkstraad meningkatkan kesadaran pribumi dalam berbangsa dan bernegara, khususnya 

dalam proses belajar berparlemen. Demikianlah, kehadiran institusi-institusi modern, 

berdirinya gerakan sosial dan politik, dan pengalaman berparlemen, membuat tumbuh 

generasi terpelajar yang memandang penting gagasan-gagasan humanisme dan 

demokrasi. Sementara, apresiasi para kaum terpelajar terhadap gagasan Marxisme-

sosialisme pada saat itu sebagai perlawanan tehadap kapitalisme dan kolonialisme, 

mempengaruhi tumbuhnya gagasan demokrasi yang bercorak sosialis (kekeluargaan). 

Gagasan demokrasi sosial ini dianut oleh para perintis kemerdekaan baik dari kalangan 

agama (diantaranya HOS Tjokroaminoto) maupun sekuluer (diantaranya Tan Malaka, 

Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir). Permusyawaratan dalam Perumusan 

Pancasila Pentingnya kedaulatan rakyat dengan semengat permusyawaratan dan 

kekeluargaan mulai dikemukakan sejak sidang pertama BPUPK pada 29 Mei 1945. 

Muhammad Yamin mengemukakan pentingnya kedaulatan rakyat sebagai tujuan 

kemerdekaan, dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara. Beberapa anggota 

yang lain mengemukaan pentingnya kekeluargaan sebagai landasan bernegara. Pada 

sidang hari berikutnya, berkembang gagasan agar kepala negara dan parlemen dipilih 

oleh rakyat. Saat menguraikan falsafah negara dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno 

memasukkan prinsip ―mufakat atau demokrasi sebagai dasar ketiga. Soekarno 

mengungkapkan bahwa berada di urutan ke-3, mengalami pergeseran menjadi sila ke-4 

dari dasar negara (Pancasila). Redaksinya disempurnakan menjadi, ―Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Perspektif 

Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan dalam KehidupanBerbangsa Abraham Lincoln 

mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat.  

Ada setidaknya tiga prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, yakni 1) 

kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. 2) kekuasaan itu harus 

dibatasi, dan 3) pemeirntah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat untuk dapat 

menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, 

bagaimana pemerintahan demokratis dibentuk dan dijalankan, muncul beragam 

pendekatan sesuai dengan keragaman tempat dan berbedaan masa. Akibatnya, muncul 

berbagai model dan bentuk demokrasi yang dijalankan di dunia. Dengan demikian, 

meskipun ada kesamaan secara prinsip, model dan bentuk demokrasi itu tidak tunggal 

tetapi beragam sesuai tempat dan waktu. Ini karena dalam penerapannya, demokrasi 
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butuh proses pendekatan dan penyesuaian agar bisa tumbuh dan mengakar dalam 

beragam jenis masyarakat.Sehingga, partisipasi politik diukur dari tingkat partisipasinya 

dalam bermusyawarah. Dalam hal ini, semua permasalahan masyarakat diselesaikan 

melalui dialog, bukan menggunakan kekuasaan. Maka, dalam pengambilan keputusan, 

yang lebih diutamakan bukan voting, tetapi musyawarah bersama dengan prosedur 

pengambilan keputusan yang terbuka. Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam 

Kehidupan Sehari-hari Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi 

yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan 

bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan 

dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia.  

Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, tetapi suatu 

kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-

citakan. Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional 

yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu 

sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia. 

Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni 

kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2)permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat-

kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan 

terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara ciri 

permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan 

perseorangan dan golongan. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan 

dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau 

pengambilan keputusan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, 

memahami, dan   

Ada contoh contoh dalam pengamalan nilai kerakyatan antara lain, Natsir dan 

Pancaran Kepemimpinan Yang Penuh Hikmat dan Kebijaksanaan. M. Natsir sebagai 

salah seorang ketua Partai Masyumi dikenal sebagai penggagas Mosi Integral, yaitu 

mosi penyatuan Negara Indonesia dari model RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali 

menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Natsir melakukan strategi 

persuasive dan penjajagan dengan mengedepankan prinsip prinsip musyawarah mufakat 

dan hikmat kebijaksanaan. Salah satu contohnya adalah Natsir melakukan pendekatan 

kepada SM Kartosuwirjo, salah seorang tokoh Darul Islam agar tidak 

memproklamasikan Darul Islam/Negara Islam Indonesia. Di Parlemen, Natsir juga 

berunding dengan I.J Kasiom dari Fraksi Partai Katolik, A.M. Tambunan dari Partai 

Kristen dan Mr. Hardi dari PNI Apa yang dilakukan Natsir, menggambarkan bahwa 

manusia selalu lebih kaya daripada suatu kategori atau label yang selama ini disematkan 

kepadanya.  

Natsir yang dikategorikan sebagai figur ― Islamis yang secara stereotip 

dihadapkan dengan ― nasionalis‖, dalam momen momen kritis yang mengancam 
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kelangsungan bangsa justru lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang 

kepentingan ideology partainya. Pengalaman Traumatik dengan pencoretan Tujuh Kata 

dalam PIagam Jakarta segera dilupakan ketika panggilan revolusi harus diutamakan. 

Ketika ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno atas keberhasilan Mosi 

Integralnya yang sangat elegan, Natsir tidak sungkan sungkan untuk membentuk cabinet 

koalisi dengan melibatkan unsure unsure non muslim dan nasionalis- seperti Partai 

Katolik, Partai Kristen, PSI, dan PIR (Partai Indonesia Raya). Natsir sebagai Ketua 

Partai Islam Masyumi, ketika berkuasa tetap menjunjung tinggi prinsip prinsip 

demokrasi, sambil menidurkan obsesinya tentang politik identitas. Dalam kapasitasnya 

sebagai perdana menteri, Natsir sangat menentang kerasa pemberontakan Darul Islam. 

Dia percaya bahwa konsep Negara Islam sebagai sesuatu hal yang ideal, tidak bisa 

diraih melalui jalan kekerasan. Sebab pada saat yang sama, seorang muslim juga harus 

memperuangkan tata politik yang demokratis. Menurutnya, sejauh terkait dengan pilihan 

kaum muslim, Demokrasilah yang diutamakan, karena Islam hanya bisa berkembang 

dalam SIstem yang Demokratis Ketika Masyumi berkuasa, Natsir juga tidak ragu ragu 

mengakui Pancasila sebagai dasar Negara Indoensia. Menurutnya, Pancasila selaras 

dengan prinsip prinsip Islam. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, 

lima sila itu dipandang menjadi dasar etika, moral, spiritual bangsa Indonesia yang 

selaras dengan Tauhid. Dalam peringatan Nuzulul Qur‘an tahun 1954, beliau 

menyatakan Rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam 

dikalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya 

percaya bahwa dalam momen yang menentukan semacam itu, para pemimpin nasional 

yang sebagian besar beragama Islam tidak akan menyetujui setiap rumusan yang dalam 

pandangan mereka bertentangan dengan prinsip prinsip dan doktrin Islam Pendekatan 

Musyawarah Mufakat dalam Merumuskan Dasar Negara Indonesia. Ada kisah menarik 

tentang bagaimana praktek musyawarah yang mengutamakan mufakat (consensus) 

dibangun ketimbang mengikuti klaim mayoritas, yaitu pada saat pencoretan ―Tujuh 

Kata …. Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya―dari Piagam 

Jakarta. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI 

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mulai kembali bersidang. Lembaga ini 

awalnya terdiri dari 21 anggota, dengan ketuanya Soekarno dengan Hatta, dengan 

wakilnya Radjiman.  

 

E. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI 

ASN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.  

Masyarakat adil makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkobar ratusan 

tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan tersebut 

termaktub dalam ungkapan: Gemah Ripah Loh Jinawe, Tata Tentrem Karta Raharja. Demi 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak sedikit ongkos pengorbanan yang 

telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Semangat keadilan dan kemakmuran tersebut 
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memiliki dua dimensi; kenangan ― (backward looking nostalgia) dan ―Harapan (Forward 

Looking Nostalgia). Disebut kenangan, karena Indonesia memiliki cerita sejarah nostalgia 

terkait masa kemakmuran, kejayaan bangsa Indonesia sebagaimana dituturkan dalam kisah 

sejarah perjalanan bangsa ini dulu bahwa nusantara pada masa pra colonial merupakan 

suatu rangkaian dari gugus kemakmuran. Dikatakan harapan, karena setelah kolonialisme 

berlalu, penderitaan dan kemiskinan rakyat akan ditransformasikan kedalam pencapaian 

yang agung, keadilan, kemakmuran. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

beberapa syarat – yang menurut Soekarno- diistilahkan dengan syarat ruhaniah, syarat 

badania, syarat material dan spiritual mental. Syarat syarat tersebut telah ada didalam bumi 

Indonesia dan kalbu rakyat Indonesia.  

Akar kemakmuran Indonesia bisa dilacak mulai zaman pra sejarah, dimana sebelum 

zaman es berarkhir, Dataran Sunda yang menyatukan Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan 

dengan Kawasan Asia Tenggara, merupakan pusat kehidupan dan peradaban dunia. Dan 

setelah berakhirnya zaman es, atau sekitar 7000 tahun lalu, telah berkembang jaringan 

perdagangan aritime pulau dan pesisir di seluruh cincin pasifik dan kepulauan Asia 

Tenggara, hingga pulau Madagaskar di Samudera Hindia dan sebagai besar pulau pulau 

kecil di Pasifik. Pada perkembangan perekonomian Indonesia zaman Pra-Modern atau abad 

ke-18 masehi, memperlihatkan bahwa sungai dan lautan sebagai factor penting yang 

menunjukkan hubungan erat perdagangan maritim. Posisi Indonesia sebagai Negara 

maritim, berada pada posisi titik silang antara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan, dengan 

Jawa sebagai pusatnya. Perkembangan kemajuan ekonomi Indonesia pada masa Pra 

Modern, mengalami gangguan setelah kedatangan kekuatan dari luar (Eropa) pada masa 

kolonialisme. Mereka tertarik oleh kekayaan alam nusantara sebagai komoditi perdagangan 

di pasar Global. Sejak abad 15 masehi, kerajaan kerajaan di Nusantara mulai sering 

menghadapi penetrasi dari dunia luar. Kekuatan Cina mulai mengirim ekspedisi angkatan 

lautnya pada 1405-1433 dalam upayanya menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Juga 

kedatangan Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, dimana posisi Malaka pada awalnya 

adalah menggantikan posisi Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya pada abad 16, secara berturut 

turut para penjajah dari Negara Negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Denmark dan 

Perancis untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan perdagangan.  

Di dalam Gagasan Sjahrir dikenal dengan istilah Negara Kesejahteraan (welfare 

state), ada beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh negara dalam mendorong 

terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial, yaitu; a) Standar penghidupan minimum, b) 

Upah untuk memenuhi keperluan hidup secara sederhana dan layak ditetapkan batas 

upahnya dengan peraturan yang bijaksana, c) Pesangon (pensiun) bagi para orang tua, 

d)Kebebasan dari kewajiban membayar pajak bagi mereka yang minim penghasilannya, e) 

Kerja 8 jam perhari bagi pekerja, f) Anak anak dibawah usia 15 tahun tidak boleh menjadi 

buruh, g) Perempuan hamil tidak boleh bekerja, h) Ada uang pengganti untuk ongkos 

berobat, i) Ekstra gaji buruh yang mendapat kecelakaan. Untuk memenuhi jaminan tersebut 

diatas, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu, a) Membuat aturan 
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pajak progresif, b) Membuat UU sosial keselamatan kerja, c) Menetapkan batas upah 

minimum, d) Menghapus hukuman sanksi rodi dan segala bentuk kerja paksa, e) 

Mengeluarkan UU anti riba, f) Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk 

menyekolahkan anak anaknya, dan bebas biaya sekolah bagi anak miskin hingga umur 15 

tahun (wajib belajar pendidikan dasar), g) Memerangi buta huruf melalui pengurusan rakyat 

dan pendidikan umum.  

Ada tiga pendekatan teoritik dalam melihat gagasan keadilan sosial dan 

kesejahteraan rakyat, yaitu (i) pendekatan keadilan ekonomi pra merkantilis, (ii) 

pendekatan keadilan ekonomi Merkantilis, dan (iii) Pendekatan keadilan ekonomi Pasca 

Merkantilis. Pendekatan merkantilis menekankan pentingnya regulasi Negara atas 

perdagangan. Pada era pra merkantilis, tantangan keadilan ekonomi terjadi ketika ada 

ketimpangan adalah ―alamiah jika dilakukan karena beberapa privelese alam yang ditolak 

oleh manusia. Ada dua factor lingkungan ekonomi internasional yang membentuk 

pemikiran merkantilisme kontemporer yaitu 1) ekspansi cepat perdagangan dunia, dan 2) 

eksplorasi seberang laut , serta bangkitnya Negara bangsa sebagai entitas politik. Factor 

pertama membuka kesempatan berlimpah yang memberikan peluang bagi kelas pedagang 

untuk mengeksploitasi kekayaan yang menguntungkan baik dirinya maupun Negara, 

sehingga kalangan pedagang ini menjadi merasa dihormati karena dianggap memiliki 

kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Sedangkan faktor kemunculan bangsa sebagai entitas 

politik, membentuk batas-batas politik yang jelas dalam kebijakan perdagangan.  

Tokoh penting ekonomi klasik adalah Adam Smith. Pemikirannya berangkat dari 

suatu pengandaian moral berbasis imajinasi yang dia rumuskan pertama kalinya dalam The 

Theory of Moral Sentiments. Menurut Smith, basis moralitas dalam pemikirannya tidak 

bersumber dari klaim keagamaan, tapi dari apa yang disebutnya sebagai rencana dan sistem 

yang telah disketsakan oleh alam. Smith melihat bahwa manusia dengan daya imajinasinya 

mampu menemukan moralitas. Dengan imajinasi, manusia mamu menumbuhkan simpati 

terhadap penderitaan orang lain. Untuk bekerjanya mekanisme pasar yang menguntungkan 

semua pihak, maka perlu ada sebuah kondisi persaingan yang sempurna (perfect 

competition). Hanya dalam iklim persaingan sempurna, akan muncul ―tangan tangan 

tersembunyi ― (invisible hand) yang akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Meski 

demikian, Smith juga masih percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam 

mendukung mekanisme pasar sebagai suatu institusi sosial. Negara perlu terlibat dan 

berperan dalam penyediaan sarana sarana publik, penegakan hukum dan keadilan, sehingga 

memungkinkan ―tangan tangan tersembunyi dari pasar bisa beroperasi secara lebih efektif. 

Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila dalam rangka 

mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan 

organisasi pemikirannya tidak bersumber dari klaim keagamaan, tapi dari apa yang 

disebutnya sebagai‖ rencana dan sistem yang telah disketsakan oleh alam. Smith melihat 

bahwa manusia dengan daya imajinasinya mampu menemukan moralitas. Dengan 

imajinasi, manusia mamu menumbuhkan simpati terhadap penderitaan orang lain. Untuk 
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bekerjanya mekanisme pasar yang menguntungkan semua pihak, maka perlu ada sebuah 

kondisi persaingan yang sempurna (perfect competition). Hanya dalam iklim persaingan 

sempurna, akan muncul ―tangan tangan tersembunyi ― (invisible hand) yang akan 

membawa keuntungan bagi semua pihak. Meski demikian, Smith juga masih percaya 

bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung mekanisme pasar sebagai 

suatu institusi sosial. Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila Dalam 

rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara 

merupakan organisasi yang terpancar dari setiap warga. Dalam visi negara yang hendak 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip berat sama 

dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya mau mendapatkan untung dengan 

membiarkan rakyatnya buntung. Dengan pemenuhan imperatif modal, sila keadilan sosial, 

diharapkan jeritan panjang rakhat Indonesia untuk keluar dari himpitan kemiskinan dan 

penderitaan bisa menemukan kembali impian kebahagiaannya: “gemah ripah loh jinawi, 

tata tentrem karta raharja” sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dan ridha Tuhan.  

Kisah keteladanan dalam Implementasi Nilai Keadilan Sosial mewujudkan rasa 

Keadilan Sosial sebagai pejabat publik mempertimbangkan kehidupan generasi mendatang 

secara amanah juga menjadi komitmen seorang Mar‘ie Muhammad, Menteri Keuangan 

pada masa Orde Baru, yang dijuluki dengan ― Mr. Clean ketika naik jabatan dari DIrektur 

Pembinaan BUMN menjadi Dirjen Pajak, dia mengakui pendapatannya menurun. Ketika 

masih menjadi direktur pembinaan BUMN ada tambahan pendapatan dari jabatan 

komisaris. Karena itu begitu menjadi Dirjen Pajak, kata Mar‘ie:Istri saya harus 

merestrukturisasi anggaran belanja rumah tangga. Sebab bagaimanapun juga, kelanjutan 

pendidikan dan masa depan Rifki, Rifina dan Rahmania tidak akan kami korbankan. 

Kesederhanaan Mar‘ie tampak saat menjadi Dirjen Pajak tahun 1988-1993. Jabatan tersebut 

tidak lantas membuatnya hidup mewah. Mobilnya masih tetap Peugeut, keluaran tahun 

1982 . alumni fakultas ekonomi UI yang biasa dipanggil ustadz, punya prinsip sederhana,: 

sebagai ahli dari masyarakat, tidak santun jika rasanya saya ikut ikutan minta dilayani. 

Karena itu Selama menjabat ia tidak meminta fasilitas macam macam, tapi lebih 

memilih menunjukkan kinerja Selain sederhana, Mar‘ie juga dikenal sebagai pribadi yang 

kuat dalam mmegang teguh dan prinsip. ― tidak peduli presiden atau pengusaha soal 

kewajiban membayar pajak, tidak ada pengecualian. Paling tidak selama saya menjadi 

Dirjen Pajak.Berkat komitmen dan prinsip yang dipegangnya, pendapatan Negara dari 

sector pajak meningkat mencapai 19 Trilliun dari target semula yang mencapai hanya 9 

Trilliun. Kebijakan semacam ini menurut Anderson relevan untuk mengurangi konflik 

secara temporer. Implikasi Pertama, kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan-

keputusan yang dibuat untuk mengimplementasikan hukum dan perundang-undangan, tapi 

juga mencakup segala konsekuensi ikutannya dalam penegakan perundang-undangan 

tersebut. Kedua, kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas tuntutan 

kebijakan (policy demands) oleh aktor lain, seperti sektor privat, organisasi masyaraat sipil, 
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dll. Ketiga, suatu kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh 

pemerintah, bukan hanya apa yang hendak dilakukan atau yang dikatakan akan dilakukan. 

Misalnya, jika ada Undang-Undang yang mengatur mengenai standar upah minimum yang 

harus diberikan oleh perusahaan, tetapi hukum tersebut belum bisa berjalan efektif, 

pemerintah dapat membuat kebijakan publik yang memaksa implementasi hukum tersebut. 

Kelima, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Respon terhadap suatu 

masalah yang diberikan melalui suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut 

sebagai kebijakan yang bersifat positif. Sebaliknya, respon yang diberikan dengan tidak 

melakukan atau menghindari campur tangan dalam beberapa aktivitas ekonomi, misalnya, 

merupakan bentuk kebijakan yang negatif.  
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BAB  IV 

 ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK, PELAYAN PUBLIK DAN  

SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : menjelaskan dan memahami 

peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta 

sebagai perekat persatuan bangsa 

 

 

 

A. ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK 

Sifat-sifat kebijakan publik yang tertuang dalam perundang-undangan  harus 

dimengerti oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Hal ini untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana, ASN harus 

mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. ASN juga 

dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi 

pada kepuasan publik. Tachjan dalam buku Diktat Kuliah Kebijakan Publik tahun 2006 

menyebutkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh 

publik baik yang bertalian dengan publik goods (barang publik) maupun public service 

(jasa publik). Nilai-nilai tersebut dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas 

hidup baik fisik maupun non-fisik.  

Selanjutnya, Tachjan juga menyebutkan bahwa ada tiga kegiatan pokok yang 

berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu: 1) Perumusan kebijakan, 2) Implementasi 

kebijakan, 3)Pengawasan dan penilaian hasil kebijakan. Dari tiga kegiatan di atas, yang 

menjadi tugas pokok ASN terutama adalah sebagai pelaksana atau yang 

mengimplementasikan kebijakan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam 

bukunya yang berjudul The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework 

yang diterbitkan pada tahun 1975 mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: 

“Policy implementation encompasses those actions by publik and private individuals 

(groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. 

This include both one-time efforts to transform decision into operational terms, as well as 

continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.” 

Dengan demikian, implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
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Singkatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Tachjan (2006), implementasi 

kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan 

ditetapkan dan disetujui. Jadi, ASN sebagai pelaksana menafsirkan alternatif-alternatif 

tindakan yang masih abstrak dan makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro. 

Menurut Leo Agustino (2006) dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik, 

tafsiran semacam itu bertolak dari pendekatan top-down yang mengandaikan bahwa 

keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan 

harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street 

level bureaucrat). Dengan logika ini, suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-angan 

belaka jika tidak diimplementasikan. Pada konteks ini, peran ASN menjadi sangat penting 

karena menjadi ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk 

kepentingan bangsa dan negara. Melalui ASN-lah kepentingan-kepentingan publik dapat 

dipenuhi. 2) ASN yang berorientasi pada kepentingan publik Undang-Undang ASN 

memberikan jaminan kepada aparatur sipil (birokrat) bebas dari intervensi kepentingan 

politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. UU ASN 

dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah 

persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan 

aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada 

negara dan aturan perundang-undangan. Dalam konteks profesionalisme, UU ASN 

memberlakukan sistem merit (sistem berdasarkan kompetensi). Artinya, ASN adalah 

jabatan profesional yang menuntut persaingan dan kompetensi. Pengangkatan tidak bisa 

lagi dilakukan dengan sekehendak atasan pejabat politik. UU ASN mengatur jabatan ASN 

sebagai jabatan terbuka dan kompetitif. 

Best practice advokasi kebijakan daerah perspektif difabel: pengalaman PPRBM  

yang terjadi di Solo adalah salah satu cara menciptakan masyarakat agar memiliki kemauan 

dan kesadaran tinggi menghormati hak-hak difabel sebenarnya adalah menjadi tanggung 

jawab pengambil kebijakan dalam membuat sebuah aturan. Mengapa ini penting? Stigma 

yang saat ini masih melekat terhadap difabel di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani 

dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sehingga membuat kita tak 

bisa berbuat banyak untuk mengubah kondisi mereka. Padahal, masyarakat perlu diberi 

pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas 

Sosial, mendapat layanan dasar di pusat rehabiltasi medik sebuah rumah sakit umum milik 

Pemerintah Daerah, tetapi milik masyarakat yang perlu dilibatkan langsung dalam 

pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah aksi bernama Rehabilitasi Berbasiskan 

Masyarakat (RBM). RBM sendiri adalah sebuah program rehabilitasi untuk difabel non 

panti (difabel yang hidupditengah masyarakat, yang tidak ditangani atau tidak tinggal di 

panti). Dalam RBM juga diusahakan adanya transfer pengetahuan dan ketrampilan dari 

professional kepada keluarga dan masyarakat agar mereka mau dan mampu terlibat dalam 

upaya membantu kemandirian hidup difabel agar kualitas hidupnya meningkat. Konsep dan 
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pelaksanaan RBM berkembang pesat dan dilaksanakan di lebih dari 90 negara, mencakup 

kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sosial, dan pemberdayaan. Termasuk di 

dalamnya adalah upaya advokasi dan pengarusutamaan (mainstreaming) isu-isu terkait 

difabel/difabilitas ke dalam agenda pembangunan. Di Indonesia sendiri, rintisan RBM 

sudah ada sejak tahun 1970-an, salah satu perintis RBM di Indonesia adalah PPRBM (Pusat 

Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Prof. Dr. Soeharso 

– YPAC Nasional, Solo. PPRBM didirikan oleh YPAC Pusat atau YPAC Nasional. 

PPRBM Solo mulai berkarya sejak awal tahun 1970-an dan resmi berdiri sebagai lembaga 

tahun 1978. Sampai sekarang ini ada sekitar 30 lembaga yang melaksanakan RBM di 

Indonesia, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut sejak 

tahun 2008 tergabung dalam Aliansi RBM Indonesia. Sumber: 

http://www.solider.or.id/2013/09/22/best- practice- advokasi- kebijakan- daerah- 

perperspektif- ifabel- pengalaman-pprbm-solo.  

Selain itu, di Kabupaten Bantaeng yaitu membangun inovasi sektor pendidikan 

bukan cuma mutu murid, kualitas dan status guru pun ditingkatkan. Situasi sebelum inisiatif 

yaitu dengan langkah memajukan dunia pendidikan, rupanya pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bantaeng menghadapi persoalan yang cukup rumit. Pasalnya, akselerasi 

peningkatan mutu pendidikan ini mendapatkan kendala akibat dari kebijakan guru kelas 

yang tidak mengarah pada pengelolaan proses belajar mengajar yang professional dan 

beban guru kelas yang terlalu berat.Hal itu juga disebabkan mutu tenaga edukasi dan kepala 

sekolah sebagai ujung tombak pelaku pendidikan di lapangan masih rendah. Tak hanya itu 

saja. Rendahnya tingkat kesehatan, belum tuntasnya penanganan anakanak yang berasal 

dari orang tua miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, masih banyaknya anak 

yang tidak berakte kelahiran sehingga penerimaan siswa tidak mendukung peningkatan 

APM (angka partisipasi murni) dan belum terimplementasinya good governance di tingkat 

sekolah, juga merupakan kendala untuk memajukan dunia pendidikan. Dengan fakta seperti 

itu, tak pelak Pemkab Bantaeng perlu putar otak untuk mencarikan solusinya. Terlebih lagi, 

Pemkab Bantaeng sangat serius memajukan sektor pendidikan. Inisiatif dan strategi 

pelaksanaan program dalam menyikapi latar belakang dan kendala yang dihadapi, Pemkab 

Bantaeng mencoba membuat terobosan untuk mendongkrak mutu pendidikan. Langkah 

terobosan tersebut diantaranya: 1) Perubahan guru kelas menjadi guru bidang studi di SD 

untuk kelas IV, V dan VI, memungkinkan meringankan beban kerja dan terjadinya 

spesialisasi dalam rangka mempercepat peningkatan mutu, 2) Penerbitan akte kelahiran 

secara gratis bagi anak sekolah, agar aturan tentang anak usia sekolah memasuki sekolah 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga APM (angka partisipasi mutu) 

berangsur-angsur dapat diatasi, 3) Diberikan dana sehat untuk Wajar Dikdas (Pendidikan 

Dasar) agar kesehatan anak terkontrol, sehingga motivasi anak dalam mengikuti proses 

belajar mengajar dapat meningkat (kerjasama dengan Puskesmas terdekat) 4) Menjaring 

permasalahan, membuat skala prioritas, memvalidasi data, merumuskankebijakan program 

dan kegiatan, 5)Melakukan sosialisasi sekaligus menentukan mitra kerja dalam 

http://www.solider.or.id/2013/09/22/best-%20practice-%20advokasi-%20kebijakan-%20daerah-%20perperspektif-%20ifabel-
http://www.solider.or.id/2013/09/22/best-%20practice-%20advokasi-%20kebijakan-%20daerah-%20perperspektif-%20ifabel-
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penyelesaian masalah. Hasil yang dicapai dan manfaat yang diperoleh dari strategi program 

yang telah dijalankan. ternyata telah mencapai hasil yaitu; APM/APK meningkat hingga 

rata-rata 8,7% per tahun, putus sekolah dapat ditekan 10% per tahun Siswa dapat menerima 

baik sistem pengajaran dengan cara MBS danmengaplikasikannya namun masih perlu 

pemahaman dan pengimplementasiannya. Kekurangan guru teratasi hingga mencapai 

perbandingan guru dan siswa 1:21 Sudah 220 guru yang dalam proses perkuliahan di 

Universitas Terbuka, Unismuh danUNM untuk siap disertifikasi di tahun 2007 dan tahun 

2008 dan program ini akan terus berlanjut. Transparansi RAPBS mendorong peningkatan 

dukungan masyarakat kepada sekolah dalam hal ini dukungan pendanaan dan sumber daya 

lainnya Adanya dukungan DPRD dan Bappeda menyebabkan anggaran pendidikan di 

profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan 

sungguh-sungguh dengan profesinya.  

Abbott (1988) dalam tulisannya berjudul The System of Profession menyebutkan 

bahwa profesionalisme sering dipahami secara kurang jelas sebagai suatu jenis pekerjaan 

yang dilakukan oleh seorang spesialis yang mengaplikasikan pengetahuan abstrak terhadap 

kasus spesifik atau partikular. Namun, secara umum menurut Jeroen van Bockel (2008) 

dalam tulisannya yang berjudul Professional Bureaucrats or bureaucratic Professionals? 

menyebutkan bahwa profesionalisme dapat dipahami sebagai mekanisme institusional, di 

samping adanya mekanisme pasar dan manajemen. Jika mekanisme pasar dicirikan oleh 

kontrol terhadap konsumen dan mekanisme manajerial dicirikan oleh bagaimana 

mengendalikan organisasi, profesionalisme lebih sebagai mekanisme yang bersifat 

horizontal, sebagai para profesional yang mengontrol satu-sama lain di antara mereka atas 

kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Profesi dengan demikian mengatur kontrol 

(control) dalam suatu kelompok spesialis atau para ahli. Di samping itu, profesi juga 

mengatur konten melalui pelatihan, pendidikan, dan pengujian. Ini yang disebut Bockel 

sebagai dua komponen utama yang membentuk profesionalisme, yaitu konten dan kontrol. 

Mengapa penting mendorong manajemen birokrasi yang profesional? Singkatnya, ada lima 

aspek penting yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka 

mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara profesional mewujudkan birokrasi 

yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kepentingan publik. Lima aspek itu adalah 

(lihat Islamy 2001): a) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good 

governance dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, tetapi lebih didasarkan pada sistem merit (kompetensi), b) Adanya kritik 

dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun, c) Adanya tuntutan 

bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis sehingga memahami 

apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis, d) Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja 

secara profesional dengan mengedepankan prinsip publik accountability dan responsibility, 

e) Masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan 

aspirasi mereka. Di samping lima aspek tuntutan yang ada di dalam masyarakat tersebut, 

Muh. Irfan Islamy dalam tulisannya berjudul Agenda Kebijaksanaan Reformasi 
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Administrasi Negara menyebutkan ciri negatif birokrasi di negara berkembang termasuk di 

Indonesia yang bersifat patrimonialistis: tidak efisien, tidak efektif (over consuming dan 

over producing), tidak objektif, menjadi pemarah ketika berhadapan degan kontrol dan 

kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, dan tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi 

telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif 

dan represif. Selanjutnya, Islamy juga mengemukakan bahwa rasionalitas birokrasi ala 

Weberian juga tidak mampu mengatasi berbagai persoalan birokrasi dan birokratisasi 

tersebut. Penerapan prinsip-prinsip birokrasi tipe-ideal Weber yang berciri struktural-

hirarkhi, imparsial, penerapan aturan yang ketat, pengawasan yang ketat, dan bersandar 

pada keahlian dan spesialisasi yang semua ciri tersebut disebut sebagai rule governance di 

satu sisi memang telah memberikan dampak positif berupa semakin tingginya tertib 

administrasi yang dicapai oleh suatu organisasi publik. Namun, ciri birokrasi yang sangat 

rasional itu justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Para birokrat dan aparat negara 

bekerja secara impersonal seperti robot, yang kaku, formalistik, dan tidak peka terhadap 

nilai kemanusiaan dan lingkungan sosialnya. Akibat dari sifat layanan publik yang kaku 

dan formalistik itu pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya konflik dengan masyarakat 

yang dilayani. Penerapan peraturan bukan untuk melayani kepentingan publik, tetapi dibuat 

untuk tujuan dirinya sendiri. Atau menurut Islamy, aturan-aturan sebagai sarana mencapai 

tujuan seringkali berubah menjadi tujuan itu sendiri bila aparat tidak memahami dengan 

benar fungsi dan peran aturan-aturan tersebut.  

Namun demikian, paradigma rule governance tidak bisa diterapkan dalam 

reformasi birokrasi di Indonesia. Atau seperti yang dikatakan oleh Lane (1995 dalam 

Islamy 2001): "The rule may be handled by administrative prersonnel whereas golas must 

be accomplished by professionals". Oleh karena itu, manajemen sektor publik sekarang ini 

membutuhkan lebih banyak aparat-aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas 

pemerintahan berdasarkan keahlian profesional. Beberapa hal di atas mendasari pentingnya 

ASN dapat bekerja secara profesional mengedepankan kepentingan publik dan masyarakat 

yang menjadi konsumen layanan. Dengan terwujudnya ASN yang profesional turut 

mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik yang mendorong terciptanya 

kemajuan bangsa dan negara. Karena pusat pelayanan publik ada pada birokrasi. Jika 

birokrasi pemerintahan tidak dijalankan dengan baik dan efisien, maka kepentingan 

nasional akan terabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan golongan saja. Adalah 

kewajiban ASN untuk mengemban tugas tersebut. ASN yang Melayani Publik, menurut 

Sianipar (1998) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Masyarakat 

pelayanan didefinisikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekolompok orang, artinya objek yang 

dilayani dapat meliputi individu, pribadi-pribadi, dan kelompok-kelompok organisasi. 

Sedangkan pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik 

yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang 

perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
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dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga 

poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu: a) Tugas pelayanan 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah, b) Yang 

menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik ,c) Bentuk layanan yang diberikan 

dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang 

berlaku. Menurut Arif Faizal dan Sujudi (1995) secara umum wujud pelayanan yang 

didambakan masyarakat adalah sebagai berikut: a) Adanya kemudahan mendapatkan 

pelayanan, b) Memperoleh pelayanan secara wajar, c) Mendapatkan perlakuan yang sama 

dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, d) Pelayanan yang jujur dan terus 

terang, e) Pelayanan yang bermutu.  

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut 

sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 

pelayanan publik (pasal 1 ayat (2)). Sedangkan yang disebut dengan pelaksana pelayanan 

publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 

penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 

publik. Undang-Undang Pelayanan Publik ini tentu saja menjadi landasan utama 

penyelenggaraan pelayanan publik bagi ASN. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik 

berdasarkan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya batasan dan 

hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh 

pihak, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 2) Terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 

dan korporasi yang baik; 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan; dan 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum 

bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Suatu pelayanan diberikan 

secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasaan pelanggan atau dalam 

hal ini adalah masyarakat umum disebut sebagai pelayanan prima.  

Sederhananya, pelayanan prima (exellent service) dapat didefinisikan sebagai 

suatu sikap karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Atau menurut 

Lukman dan Sutopo (2001) dalam bukunya yang berjudul Pelayanan Prima, istilah tersebut 

dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan 

memuaskan pelangggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi 

kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan, yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:  Adanya standar pelayanan;  Bertujuan memuaskan pelanggan;  

Pelayanan sesuai standar yang ada;  Bila belum ada standar pelayanan, maka pelayanan 



34 | N a s i o n a l i s m e - D i k l a t s a r  C P N S  K u m h a m  2 0 1 8  
 

prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan, tetapi harus 

dilanjutkan dengan menyusun standar pelayanan. Dengan demikian, suatu pelayanan 

dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Keberadaan standard layanan minimum 

(SPM) ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima. 

SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang 

baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah 

ASN kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan 

standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. Jika suatu instansi belum memiliki SPM, maka yang menjadi 

ukuran pelayanan prima adalah adanya kepuasaan konsumen atau pelanggan sebagai 

penerima layanan. Namun demikian, setiap instansi diwajibkan menyusun standar 

layanannya agar menjadi ukuran bagi konsumen atas hak-hak yang diperolehnya. Adapun 

yang menjadi syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan Publik pasal 21 

meliputi:  dasar hukum;  persyaratan;  sistem, mekanisme, dan prosedur;  jangka waktu 

penyelesaian;  biaya/tarif;  produk pelayanan;  sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;  

kompetensi pelaksana;  pengawasan internal;  penanganan pengaduan, saran, dan 

masukan;  jumlah pelaksana;  jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;  jaminan keamanan dan keselamatan 

pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keragu-raguan; dan  evaluasi kinerja pelaksana.  

Untuk memenuhi SPM tersebut berdasarkan pasal 22 UU Pelayanan Publik, 

instansi pemerintah sebagai penyelenggara juga diwajibkan menyusun dan menetapkan 

maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Maklumat tersebut juga wajib 

dipublikasikan secara jelas dan luas. Pengadaan SPM di antaranya adalah untuk menjamin 

pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan publik. Hal ini juga 

telah diatur dalam pasal 18 UU Pelayanan Publik. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. 

 Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan;  Mengawasi pelaksanaan standar 

pelayanan;  Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;  Mendapat 

advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan Memberitahukan kepada 

pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan 

tidak sesuai dengan standar pelayanan; Memberitahukan kepada pelaksana untuk 

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan;  Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan 

dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; 

Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau 
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tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman:  Mendapat 

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;  

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, maka persoalan birokrasi dan 

birokratisasi yang selama ini dikesankan lamban, berbelit-belit, berbiaya tinggi, tidak 

efisien, dan penuh KKN dapat diatasi. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi 

adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. 

Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:  

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;  

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  Melayani dengan sikap hormat, 

sopan, dan tanpa tekanan;  Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat 

yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan etika pemerintahan;  Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan 

negara;  Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, 

efektif, dan efisien;  Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 

tugasnya;  Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain 

yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;  Tidak menyalahgunakan 

informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau 

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;  Memegang 

teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan  Melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.  

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, keadaan 

yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang 

memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud 

keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Secara etimogolis, 

integritas berasal dari bahasa Latin integer; atau dalam bahasa Inggris disebut juga 

incorruptibility, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada 

diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Stephen R.Covey (2006) membedakan antara 

kejujuran dan integritass ―honesty is telling the truth, in other word, conforming our 

words reality-integrity is conforming to our words, in other words, keeping promises and 

ful-filling expectations.”Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai 

dengan kenyataan. Stephen Covey juga menyebutkan bahwa integrity is doing what we say 

will do, yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita 

lakukan.  

Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul Trustworthiness menyebutkan bahwa 

orang-orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan di antaranya: 1) 

Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Pemimpin harus jelas dalam 

mendeskripsikan kepada staf atau bawahan tentang apa yang hendak dijalankan, dan secara 

terbuka dan berani menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari tugas tersebut, 2) 
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Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Misalnya ketika seorang 

melakukan tindakan yang melanggar norma biasanya dalam hatinya dia tahu bahwa apa 

yang dilakukannya itu tidak baik dan bertentangan dengan norma serta mengetahui pula 

dampak yang dapat terjadi pada dirinya dan lingkungannya, 3) Bertindak secara terhormat 

dan benar. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi tentunya memiliki kemampuan 

untuk bertindak terhormat dan benar. Namun, posisi atau kedudukan yang terhormat tidak 

selalu diikuti dengan perilaku yang benar, 4) Terus membangun dan menjaga reputasi baik. 

Hal ini penting karena setiap orang selalu berharap memiliki reputasi yang baik dalam 

lingkungan sosialnya. Namun, membangun reputasi yang baik tidaklah mudah, biasanya 

harus melalui dengan kerja keras yang terus-menerus.  

 

B. ASN SEBAGAI PELAYAN  PUBLIK YANG BERINTEGRITAS TINGGI  

Berdasarkan amanat pembukaan UUD tahun 1945 negara berkewajiban memenuhi 

kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan 

pelayanan administratif. Namun demikian, dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik 

masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di 

berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip etika 

pelayanan sebagai berikut (dalam Sudana 2009), antara lain Pelayanan terhadap publik 

harus diutamakan;  Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan 

publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;  Hukum yang mengatur semua 

kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita 

harus mencari cara terbaik untuk memberi pelayanan publik;  Manajemen yang efesien 

dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan 

berbagai aspek yang merugikan tidak dapat ditolerir;  Sistem merit dan kesempatan kerja 

yang sama harus didukung, diimplementasikan dan dipromosikan;  Mengorbankan 

kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan;  Keadilan, 

kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy merupakan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;  Kesadaran moral memegang 

peranan penting dalam memilih alternatif keputusan;  Administrator publik tidak semata-

mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari 

kebenaran  

 

C. ASN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA 

1. NILAI NILAI PERSATUAN 

Bahan Ajar ini membahas tentang peran ASN sebagai unsur pemersatu bangsa. 

ASN merupakan aparatur Negara yang tidak hanya memberikan pelayanan publik 

(publik service) tapi juga menjadi kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu mindset yang harus dibangun oleh ASN 
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adalah mental nasional, bukan kedaerahan. Meskipun sekarang era otonomi daerah, akan 

tetapi ASN tetap memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa. Era otonomi daerah tidak boleh menjadi sekat penghambat untuk 

tegaknya persatuan dan kesatuan. Materi ini tidak terlepas dari kemampuan peserta 

dalam memahami materi pemaknaan nilai nilai persatuan sebagaimana terkandung 

dalam sila 3 Pancasila, yang menekankan pentingnya memahami keberagamaan bangsa 

Indonesia yang terdiri dari suku, etnis, agama, budaya yang kesemuanya diikat dalam 

satu kesatuan; berbahasa satu, berbangsa satu dan bertanah air satu yaitu INDONESIA. 

ASN sebagai aparatur Negara harus memiliki jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan 

bangsa, serta menyingkirkan berbagai kepentingan kelompok, individu dan golonganya. 

Oleh sebab itu sebagai ASN harus memiliki pengetahuan tentang historisitas ke-

Indonesia-an sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan 

persatuan bangsa termasuk pula berbagai macam gerakan gerakan separatism dan 

berbagai potensi yang menimbulkan perpecahaan dan menjadi ancaman bagi persatuan 

bangsa.  

Menurut Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994, Disintegrasi secara 

harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling 

terpisah. Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, “to lose unity or intergrity 

by or as if by breaking into parts”. Menurut Edi M Toha dalam Papernya Separatism 

and The Unity of Indonesia (2009) mengapa Persatuan Indonesia dijadikan sila ketiga 

dari Pancasila, karena diambil dari pengalaman bangsa Indonesia dimasa penjajahan, 

dimana bangsa Indonesia sulit untuk bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah 

Belanda yang sudah mulai berada di Indonesia pada abad ke 16. Pada masa sebelum 20 

Mei 1908 yaitu berdirinya organisasi pergerakan yang bersifat nasional, keinginan untuk 

melepaskan diri dari penjajahan bersifat lokal bahkan bersifat kesukuan, sehingga 

Belanda bisa menggunakan suku lain yang berada di Indonesia untuk ikut membantu 

memadamkan pemberontakan lokal, sehingga bangsa Indonesia sulit bisa mendapatkan 

kemerdekaan. Oleh karena itu, dimasa sebelum 1908, muncul banyak pahlawan perintis 

kemerdekaan yang bersifat lokal seperti: Cut Nyak Dhien – dari Aceh, Imam Bonjol – 

dari Sumatra Barat, Pangeran Antasari – dari Kalimantan, Pangeran Diponegoro - dari 

Jawatengah. Karena itu, tanggal 20 Mei 1908 yaitu tanggal pendirian organisasi 

pergerakan Boedi Oetomo yang bersifat nasional dianggap oleh bangsa Indonesia 

sebagai hari Kebangkitan Nasional, karena untuk pertama kali suku-suku yang dijajah 

oleh Belanda dengan wilayah yang disebut Hindia Belanda mencentuskan pergerakan 

kemerdekaan yang bersifat nasional dari Sabang sampai Merauke. Pada beberapa tahun 

kemudian pada saat Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, untuk pertama kali 

para pemuda Indonesia memproklamirkan Persatuan Indonesia dengan Sumpah Pemuda 

yang aslinya berbunyi: 1) Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah 

yang Satu, Tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang 

Satu, Bangsa Indonesia, 2) Kami Putra dan Puteri Indonesia, Menjunjung Bahasa 
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Persatuan, Bahasa Indonesia. Berdasarkan isi Sumpah Pemuda, Ada tiga aspek dari 

Persatuan Indonesia yaitu:  Aspek Satu Nusa: yaitu aspek wilayah, nusa berarti pulau, 

jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang 

tadinya bernama Hindia Belanda yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk 

pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan meng-klaim wikayah yang akan 

dijadikan wilayah Indonesia merdeka.  Aspek Satu Bangsa: yaitu nama baru dari suku-

suku bangsa yang berada diwilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya 

dijajah oleh Belanda memproklamirkan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini 

adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada dari 

wilayah Sabang sampai Merauke yang kalau merdeka akan menjadi bangsa baru yang 

bernama bangsa Indonesia.  Aspek Satu Bahasa: agar wilayah dan bangsa baru yang 

terdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunkasi dengan baik disediakan sarana 

bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang 

bernuansakan pergerakan kearah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para 

pejuang kemerdekaan memproklamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia 

merdeka yaitu bahasa Indonesia.  

Aspek Persatuan Indonesia ini juga diperkuat dengan kalimat ―Bhineka Tunggal 

Ika yang dicantumkan di lambang negara yang berarti walaupun beranekragam dalam 

segi suku, adat dan bahasa tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Indonesia sendiri 

merupakan salah satu negara multietnis yang paling problematis sejak pertama kali 

didirikan. Ide bahwa Indonesia merupakan sebuah teritori yang kita ketahui hari ini tidak 

ada pada masa pra-kolonial, sampai akhirnya Belanda mematok Sabang sampai Merauke 

sebagai wilayah koloninya sebagai sebuah unit tunggal. Sayangnya, meskipun secara 

administratif 'lndonesia' ditangani dengan baik, kesetiaan dan relasi etnis sama sekali 

tidak diperhatikan— bahkan dipecahbelah demi kepentingan dagang. Jika hari ini kita 

masih dapat merasakan beberapa konflik sosial dan etnis, maka penyebabnya dapat 

ditarik sejauh masa kekuasaan kolonial Belanda. Menurut Damien Kingsbury 1 

dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu instrumen utama untuk 

menyatukan bangsa yang dibayangkan para pendiri negara ini. Usaha jangka panjang 

menuju penciptaan 'bangsa Indonesia' dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme 

Belanda dan—dari situ—terciptalah berbagai cita-cita mulia Indonesia sebagai sebuah 

satuan masyarakat. Damien Kingsbury, Diversity in Unity, (London,, Routledge Curzon, 

2004).  

Dalam Peraturan Kepala LAN No 11 tahun 2011 tentang Pedoman 

penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagai Calon PNS, dalam pembelajaran materi diklat, 

ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS yaitu integritas, 

kebangsaan, administrasi umum dan sikap perilaku. Dalam materi kebangsaan, PNS 

dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, dan mengedepankan 

kepentingan nasional di tengah tengah persaingan dan pergaulan global. Beberapa materi 

yang berkaitan dengan urgensi persatuan dan kesatuan bangsa diantarnya yaitu; empat 
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pilar kebangsaan, sejarah berdirinya NKRI, system penyelenggaraan pemerintahan 

Negara, tata pemerintahan yang baik dan Indonesia dalam persaingan global. Pentingnya 

peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU 

No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, 

dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas asas dalam penyelenggaraan dan 

kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan.  

 

2. SUMBER POTENSIAL YANG MERUSAK PERSATUAN DAN KESATUAN  

a. Masih adanya kelompok kelompok di masyarakat yang tidak menyetujui ideologi 

negara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Mereka ingin menggantikannya dengan 

sistem dan ideologi lain yang berdasarkan faham keagamaannya dan golonganya. 

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, mereka tidak segan melakukan kekerasan 

bersenjata, melakukan aksi provokasi, aksi radikalisme, kekerasa, penggalangan 

kekuatan dan lainnya.  

b, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat Negara menjadi tanpa batas 

(borderless), Negara tidak lagi bisa dibatasi dan dikontrol dengan sekat sekat teritori, 

karena dengan teknologi, semua pengaruh dari luar / asing bisa masuk kedalam ruang 

ruang privat tanpa ada sensor yang bisa mencegahnya. Pengaruh asing tersebut yang 

akan mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam 

memandang nilai nilai yang ada dilingkungan sekitarnya.  

c. Konflik karena pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan bagian dari otonomi 

daerah. Sejak era reformasi, jumlah provinsi di Indonesia meningkat dari yang semula 

berjumlah 27 provinsi, bertambah menjadi 34 provinsi di Era SBY. Pemekaran 

daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era 

otonomi daerah, ternyata tujuan tersebut tidak senantiasa bisa terpenuhi. Yang terjadi 

justru munculnya raja raja kecil di daerah karena penguasaan terhadap sumber daya 

alam yang begitu besar, disisi lain kapasitas pemerintahan baru hasil pemekaran 

sangat rendah dari segi kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan 

pembanguan dan pengawasan, sehingga muncul kasus kasus korupsi didaerah 

pemekaran. Akibatnya tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat 

menjadi tidak tercapai.  

d. Konflik hasil pemilihan kepala daerah. Konflik terjadi karena beberapa hal; (i) 

ketidak siapan pendukung menerima kekalahan calonnya, (ii) ketidakprofesionalan 

lembaga penyelenggaran pilkada (KPUD, Panwaslu) sehingga bersikap partisan,tidak 

netral dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. (iii) ketidaktegasan aparat dan 

lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan konflik dan menindak pelaku pelaku 

kerusuhan.  

e. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada insitusi formal negara dan lembaga 

penegak hukum. Ketidakpercayaan ini muncul karena masyarakat melihat bahwa 
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institusi tersebut tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsinya secara adil, obyektif, 

transparan. Institusi pelayanan publik misalnya, mereka tidak transparan dalam 

pelayanannya, penuh dengan KKN. Sedangkan pada lembaga penegak hukum, 

ketidakpercayaan muncul karena masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara 

adil, hukum hanya menjadi milik mereka yang mempunya kekuasaan dan capital. 

Akibatnya masyarakat melampiaskan ketidakpercayaan tersebut dengan cara cara 

merusak, destruktif bahkan terkadang sangat barbar.  

 

3. ASN MENJAGA KONDISI DAMAI  

Sebelum membahas apa peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, 

maka terlebih dulu kita harus mengetahui sumber dari ketidakdamaian, yaitu karena 

adanya konflik. Secara umum, konflik terbagi dua; Pertama, konflik yang berlangsung 

damai tanpa menyita cost material dan spiritual seperti kerusuhan, kehilangan jiwa, 

cedera fisik, terputusnya hubungan antarkeluarga, dan sejenisnya. Konflik semacam ini 

sifatnya negosiatif dan justru inheren bahkan dianjurkan dalam kehidupan bernegara, 

terutama dalam praktek-praktek demokrasi liberal. Kedua, konflik yang berwujud 

vandalistik dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan 

mayoritas masyarakat dan para pemimpin Indonesia. Konflik pertama (damai) 

berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. Parlemen dan lembaga-

lembaga politik formal adalah struktur penyalur konflik. Konflik dilokalisasi hanya di 

dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai 

politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan dialog antartokoh sosial. Konflik dalam 

pengertian kedua terjadi di dataran horisontal, biasanya berupa benturan antara rakyat 

versus rakyat, di mana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang 

konflik di dataran horisontal merupakan pengembangan secara sistematis dari konflik 

level elit. Seperti konflik komunal yang terjadi dibeberapa daerah, tidak semata konflik 

horizontal tapi justru efek dari konflik ditingkat elite. Secara teoritis, ada 4 pendekatan 

dalam melihat konflik yang terjadi, yaitu sosilogis, politik, ekonomi dan antropologi. 

Pendekatan sosiologis mengungkap masalah prejudice (prasangka) dan stereotip. 

Prejudice mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok 

akibat adanya dugaan kelompok tersebut Patrick Baron, et.al, Understanding Local 

Level Conflictin Developing Countries: Theory, Evidence and Implication from 

Indonesia, (Washington DC: Sosial Development Papers, Paper No.19/December 2004). 

mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Disebut prejudice akibat dugaan yang 

diajukan tidak didasarkan pada pengetahuan, pengalaman ataupun ukti sahih. Prejudis 

juga berarti kesimpulan kaku dan tidak adil atas suatu kategori manusia yang dianggap 

keseluruhan. Prejudice tidak adil karena akibat kategori tertentu atas satu atau beberapa 

individu, semua anggota kelompoknya secara kaku digeneralisasi sebagai identik. 

Generalisasi pun hanya didasarkan sedikit bukti ataupun bukti yang sifatnya tidak 

langsung. Prejudis dapat ditujukan pada orang dengan orientasi seksual, usia, afiliasi 
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politik, ketidaklengkapan fisik, ras, ataupun etnis spesifik. Dalam pendekatan sosiologi-

politik dikenal dua arus pergerakan. Pertama, pergerakan peran elit intelektual dan 

politik dalam membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok. Kedua, 

pergerakan budaya, yang merupakan derivasi (turunan) dari power relation (hubungan 

kekuasaan) dominan di dalam suatu komunitas. Sebab itu, formasi budaya dan dinamika 

Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2004) 

h.151. yang kemudian berkembang merupakan wujud struktur kekuasaan dan power 

relations yang ada. Termasuk ke dalam pendekatan ini teorisasi Indonesia sebagai 

masyarakat majemuk dan multikultural.  

Dalam menyikapi konflik yang muncul, segmen-segmen dalam masyarakat 

memiliki metode sendiri-sendiri dalam menyikapi hubungan mayoritas-minoritas. 

Klasifikasi hubungan yang terbentuk dipengaruhi oleh hubungan antaragama, etnis 

ataupun ras aktual di dalam masyarakat yang berbeda. Hal yang perlu diingat, hubungan 

mayoritas-minoritas sekadar di pucuk James M. Henslin, Sociology: A Down to Earth 

Approach (Boston: Allyn & Bacon, 2010) p. 342-5. dari pusaran masalah hubungan 

agama, etnis, atau ras di masing-masing masyarakat. Masyarakat satu bisa berbeda 

dengan masyarakat lain dalam hubungan mayoritas-minoritas ini. Pembahasan dilakukan 

dari kontinum di ekstrim kanan ke kiri. Pendekatan ekonomi-politik menggeser fokus 

perhatian dari aktor individual kepada struktur masyarakat yang dianggap memberikan 

insentif material sebagai penyebab konflik. Kelangkaan sumber daya serta sulitnya 

distribusi kemakmuran jadi perhatian utama pendekatan ini. Bagi ekonomi politik, 

selama masih ada situasi dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat, konsensus akan 

terus instabil dan konflik inheren. Ketimpangan distribusi pendapatan serta tersendatnya 

akses sejumlah kelompok atas sumber daya langka, adalah rangkaian variabel penyebab 

konflik yang dilansir pendekatan ini. Analisis akar konflik – baik vertikal maupun 

horisontal – di Indonesia juga umumnya menggunakan pendekatan ini. Dalam 

menjelaskan konflik Poso misalnya, Thamrin Amal Tomagola maupun George Junus 

Aditjondro, menempatkan analisis ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat 

Poso pendatang – yang lebih menguasai sektor perdagangan dan ekonomi umum – 

dengan masyarakat asli Poso yang kurang beruntung dalam kuasa material ekonomi 

sebagai variabel utama penyebab konflik. Selain itu, prejudis yang saling menegasikan 

muncul serta membesar dalam bayang ketimpangan ini.  

 

4.  PERAN PNS/ASN DALAM MENCIPTAKAN KONDISI DAMAI  

 Seperti telah dijelaskan didepan, bahwa posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus 

bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok 

atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakna tugasnya tidak boleh 

berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan.  

 Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam event politik lima 

tahunan yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai 
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politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislative (DPR, DPRD dan DPD), atau 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara 

dari statusnya sebagai PNS. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak 

menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai 

politiknya. Kalau PNS sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, 

maka dia sudah tidak bisa netral dan obyektif dalam melaksanakn tugas tugasnya.  

 PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan 

tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok 

tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan 

program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.  

 PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi 

tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver 

(pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (trouble maker). Oleh sebab itu 

,setiap ucapan dan indakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. 
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BAB  V 

 AKTUALISASI NASIONALISME BAGI ASN 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Setelah peserta mengikuti pembelajaran Nasionalisme, selanjutnya diharapkan 

mereka memahami, menghayati dan mampu mengamalkan nilai-nilai penting mengenai 

nasionalisme Pancasila. Untuk itu selanjutnya peserta pada tahap pembelajaran lebih lanjut 

akan diminta mengembangkan rancangan aktualisasi di tempat kerjanya.  

 

B. KEGIATAN AKTUALISASI ASN  

 

Para peserta merancang  Rancangan Aktualisasi yang akan dilaksanakan di tempat 

mereka bekerja. Dalam rancangan akualisasi ini peserta akan melakukan kegiatan antara 

lain:  

 Mendeskripsikan nilai-nilai yang diperoleh selama pembelajaran nasionalisme;  

 Menjelaskan bagaimana cara nilai-nilai tersebut diimplementasikan  

 Membuat jadwal implementasi  

 Menyusun indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai  

Setelah semua langkah di atas selesai dibuat, selanjutnya peserta mendiskusikan 

dengan rekan teman atau kelompok untuk diperbaiki atau direvisi. Selesai didiskusikan 

peserta membuat rumusan rumusan nasionalisme dalam bentuk kesepakatan kelas dan 

individual untuk membangun komitmen terkait fungsi ASN dalam bentuk laporan ( 

Laporan Aktualisasi ).   
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