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Abstrak : Salah satu upaya untuk dapat membantu pekerjaan pimpinan dengan baik, para pejabat staf
perlu memiliki kemampuan dalam menyusun telaahan staf paripurna ( TSP ). Telaahan staf
mempunyai fungsi utama meringankan beban pekerjaan pimpinan terutama dalam pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan. Hal tersebut hanya akan terwujud jika para pejabat staf benarbenar tahu apa arti dan konsep serta pentingnya TSP, Melalui pembelajaran Diklat Teknis Telaaahan
Staf tentunya diharpkan pimpinan akan lebih terbantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan pada
akhirnya kelancaran kegiatan akan tercapai. Pokok permasalahan yang penulis amati adalah adanya
beberapa kendala yang sering dan menghambat tidak digunakannya telaahan staf paripurna oleh
pejabat staf yaitu masih banyaknya yang belum memahami dengan jelas apa itu Telaahan Staf,
sehingga dengan demikian Penulis meyakini dan menguatkan dugaan bahwa selain ketidakmampuan
staf dalam penguasaan menyusun telaahan staf paripurna, juga faktor pemahaman tentang telaahan
staf yang dianggap, sesuatu hal yang biasa masih berkembang dikalangan birokrat. Dengan kondisi
seperti ini tentunya harus diubah dan perlu dilakukan berbagai pendekatan secara khusus diantaranya
dalam bentuk sosialisasi, bintek atau diklat-diklat teknis tentang Telaahan Staf. Selain bentuk-bentuk
tadi juga faktor lain seperti dukungan pimpinan dan mass media yang secara terus menerus
menyuarakan tentang betapa perlunya Telaahan Staf sebagai sebuah alat dan Media Komunikasi
kedinasan yang paling efektif dan paling tepat untuk menyampaikan saran dan pemikiran staf kepada
pimpinan, dan jika ini merupakan upaya bersama, TSP merupakan salah satu solusi yang tepat, untuk
membantu pimpinan terutama dalam menyelesaikan permasalahan.
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Pendahuluan
Mencermati berbagai pemberitaan di Mass media baik media elektronik maupun media
cetak, seringkali kita dihadapkan sesuatu yang menurut hemat penulis, seharusnya tidak mesti
terjadi, salah satu hal yang disoroti penulis yaitu banyaknya pimpinan atau pejabat struktural
yang diberitakan harus menghadapi masalah-masalah hukum, kalau dikaji lebih dalam lagi,
ternyata hal-hal yang membuat pimpinan masuk kedalam ranah hukum yaitu karena kelalaian
yang seharusnya tidak perlu dibuat, inilah mengapa kita perlu mendalami dan mempelajari
Telaahan Staf, karena banyak orang beranggapan belajar telaahan staf sama dengan belajar
dengan tata naskah dinas, hal itu tidak salah, karena memang telaah staf merupakan salah satu
bagaian dari tata naskah dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah, namun perlu
diketahui bukan berarti telaahan staf sekedar naskah dinas biasa, karena penulis selaku
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penggiat dan sekaligus pengajar, pendidik dan pelatih telaaahan staf sangat meyakini jika staf
memiliki kemampuan membuat telaahan staf, maka yang bersangkutan memiliki kecakapan
khusus yang suatu saat kecakapan ini akan dibutuhkan oleh siapa saja, baik lembaga, rekan
sejawat maupun pimpinannya. Terkadang kita meremehkan segala potensi staf, tetapi coba
kita lebih arif lagi melihat sosok staf sebagai aset, maka kita akan berubah 1000 derajat
menyikapi staf. Karena staf sebenarnya dapat dimobilisasi oleh pimpinan untuk lebih banyak
lagi membantu dalam kegiatan pimpinan.

Konsep dan Pentingnya Telaahan Staf dalam Organisasi
Secara konseptual untuk dapat membantu pekerjaan pimpinan dengan baik, tentunya para
pejabat staf harus memiliki kemampuan dalam menyusun telaahan staf, karena Telaahan staf
mempunyai fungsi utama meringankan beban pekerjaan pimpinan terutama dalam
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hal tersebut hanya akan terwujud jika para
pejabat staf benar-benar tahu apa arti dan konsep serta pentingnya telaahan staf. Pekerjaan
staf adalah studi permasalahan dan penyampaian pemecahan dalam bentuk tertentu oleh staf,
yang disampaikan kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan atau tidak. Arti tindakan
telaahan staf paripurna ini ditekankan pada konsepsi pemecahan permasalahan secara
paripurna. Pejabat Staf yang andal dan profesional seyogyanya tidak selalu bertanya kepada
pimpinannya : apa yang akan dikerjakan (what to do). Pertanyaan ini sering dilakukan apabila
bawahan menghadapi masalah yang sukar, karena diliputi oleh suatu perasaan adanya
frustasi. Akibatnya, staf itu dengan mudah menanyakan, dan pimpinan begitu mudah untuk
menjawabnya ( it is so easy to ask chief what to do and it appears so easy for him to answer)
Sebaliknya, dorongan ini timbul apabila pimpinan menjawab apa yang seharusnya staf
kerjakan tidak untuk menanyakan apa yang seharusnya staf kerjakan. ( it is your job to advice
your chief what he ought to do, not to ask him what you ought to do). Pimpinan memerlukan
jawaban bukan pertanyaan. Pekerjaan staf ialah untuk mempelajari, merumuskan,
menganalisis kembali dan menyusun kembali, sampai kepada suatu simpulan usul tindakan
dari berbagai pertimbangan, sehingga dengan demikian Pendapat yang disampaikan kepada
pimpinan harus ditulis dalam bentuk final, sehingga ia dapat memberikan
pendapat/pandangan dengan membubuhkan tanda tangannya. Dalam beberapa hal perkerjaan
staf paripurna menghasilkan suatu dokumen tunggal yang disiapkan untuk ditanda tangani
pimpinannya tanpa diikuti suatu komentar. Apabila hasil yang sebenarnya telah dicapai,
pimpinan biasanya selalu menyetujuinya. Teori pekerjaan staf paripurna tidak menghendaki
suatu konsep / draf kasar, artinya ide dan pemikiran yang disampaikan jangan setengah
matang. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan staf harus sempurna dalam segala hal, Dari
uraian tersebut di atas, dapatlah diartikan bahwa TSP adalah telahan yang disampaikan staf
kepada pimpinan yang lengkap, komprehensif dan berupa pilihan alternatif di mana pimpinan
tinggal memilih ya atau tidak, dan dengan telaahan tersebut pimpinan terhindar dari ide yang
setengah matang atau berlebihan.
Konsep penyusunan telaahan staf yaitu sebuah sarana komunikasi kedinasan, dengan
sarana tersebut, Staf ( atau bawahan) memberikan saran-saran cara bertindak kepada
pimpinan ( atasan ) untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Saran-saran cara bertindak ini
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dituangkan dalam bentuk tulisan staf resmi ( staf paper atau kertas kerja), yang berisi analisis
singkat, namun teliti serta saran-saran yang memecahkan terhadap suatu masalah tertentu.
Telaahan staf dibuat untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan untuk
memecahkan masalah tertentu. Telaahan staf berlaku secara intern dalam suatu kesatuan
organisasi dan merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh beberapa orang staf. Sebagai
suatu sarana penyampaian saran untuk memecahkan suatu masalah yang rumit, maka
penyusunan dan pengkajian telaahan staf harus didasarkan pada asas pekerjaan staf paripurna
(completed staff work).

Persyaratan Telaahan Staf Paripurna
Membuat telaahan staf bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena pada kenyataannya
masih banyak yang belum tahu misalnya seperti apakah persyaratan sebuah telaahan staf,
berikut ini penulis akan uraian persyaratan Telaahan Staf yang baik dan benar, antara lain :
1. Singkat, padat, jelas dan lengkap
Sebagaimana diuraikan di muka bahwa pimpinan adalah pejabat yang sibuk dengan
waktunya yang terbatas. Oleh sebab itu adalah tidak bijaksana jika konsep - konsep yang
diajukan kepada pimpinan cara penyampaiannya tidak atau kurang fokus, menggunakan
bahasa yang kurang jelas atau berputar-putar, dengan menggunakan kalimat yang sangat
panjang serta kekuranglengkapan data / informasi. Konsep-konsep tersebut akan menyita
banyak waktu dan pikiran pimpinan untuk memahaminya, yang berarti memperberat beban
pekerjaan pimpinan. Oleh sebab itu sebaiknya konsep-konsep yang diajukan kepada
pimpinan diuraikan secara singkat, isinya padat, fokusnya jelas dan bahasa yang digunakan
mudah dipahami dan didukung oleh data / informasi yang lengkap dan akurat.
2. Memudahkan pimpinan mengadakan pertimbangan
Konsep yang diajukan oleh staf kepada pimpinan harus merupakan konsep yang telah
dipersiapkan dengan sebaik-¬baiknya sehingga telah matang, hal - hal yang diuraikan
tergambar dengan jelas sehingga memudahkan pimpinan mengadakan pertimbangan untuk
mengambil keputusan.
3. Mengandung berbagai alternatif pemecahan masalah, penjelasannya
serta saran
pemilihan alternatif yang terbaik. Pemecahan masalah yang baik memerlukan alternatif yang
baik. Alternatif pemecahan masalah perlu dikembangkan agar diperoleh cukup banyak
alternatif yang mungkin dapat dipilih. Dalam telaahan staf berbagai alternatif pemecahan
masalah perlu diuraikan dengan jelas serta saran pemilihan alternatif yang terbaik oleh staf
perlu juga diberikan, hal ini untuk menjaga bahwa telaahan staf benar-benar hadir untuk
memberikan yang terbaik dalam alternative untuk pengambailan sebuah keputusan.

Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan
Seorang Pimpinan dalam suatu organisasi tentunya akan dituntut lebih memampukan
diri, mengingat figur seorang pimpinan tidak terlepas dari gerak laju dari organisasi itu
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sendiri. Dalam organisasi seorang pimpinan tidak akan berhasil jika tidak bekerja sama
dengan stafnya. hal ini mengingat fungsi dan tugas pimpinan antara lain
adalah
merencanakan mengorganisasikan , menggerakan dan mengawasi bawahannya/stafnya.
Seorang pimpinan harus memiiki inisiatif dan kreatif dan selalu memperhatikan hubungan
manusiawi.secara lebih terperinci tugas - tugas seorang pimpinan meliputi ; pengambilan
keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan ,mengorganisasikan dan
menempatkan pekerja, mengkordinasikan kegiatan-kegiatan secara vertikal ( antara bawahan
dan atasan ) secara horizontal ( antar bagian atau unit ), karena kewenangannya sebagai
seorang pimpinan, maka seorang pimpinan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam
memutuskan setiap persolan, pengambilan keputusan yang keliru imbasnya ranah hukum,
inilah mengapa seorang secara tidak langsung membutuhkan staf yang mampu memberikan
saran dan pemikiran yang terbaik untuk memberikan masukan yang pada akhirnya keputusan
tersebut dapat dipertanggung jawabakan. Hanya melalui peningkatan kapasitas staflah
pimpinan akan berhasil dan mampu membantu pimpinan, Diklat Teknis telaahan staf salah
satu opsi yang paling tepat saat ini untuk membantu pelaksanaan kegiatan pimpinan,
mengingat diklat ini mengajarkan bagaimana belajar telaah staf dengan benar, maka Jika
penulis amati dan berdasarkan pengalaman penulis selama mengajarkan telaahan staf
diberbagai diklat ternyata terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan antara
pembelajaran dalam menunjang tugas-tugas pimpinan.

Penutup
Sebagai penutup mengajarkan telaahan staf di berbagai diklat ternyata tidaklah sederhana,
karena memang mengajarkan diklat telaahan staf membutuhkan kemampuan yang lebih dari
para pengajarnya paling tidak sudah berpengalaman dibidangnya selain dari pada itu ada
korelasi yang signifikan bahwa dengan telah mengikuti diklat teknis telaahan staf ternyata
akan menunjang tugas-tugas peimpinan , mengingat tugas pimpinan salah satunya ditentukan
oleh kepiawaian dari para bawahannya dan yang terpenting lagi adalah kita harus mampu
terconected dengan alumni diklat teknis itu sendiri secara terus menerus.
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