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Abstract: Completed staff work should have become a routine for staff in assisting leaders in strategic 

and non-strategic decision making processes. In the current Indonesian government system where 
political maneuvers are so intense that they enter the occupational technical circle. The rise of staff or 
civil servants who are trapped in a circle of corruption in the procurement of goods and services leaves 
a deep concern for some people who still care about the fate of this nation going forward. Considering 
how important staff analysis is to the existence of the organization, it is necessary to instill the concept 
of plenary staff analysis in accordance with its philosophy. As an organization, staff reviews have a 
tremendous leverage against the organization's existence. In a particular organization, staff review is 
often used as a negotiating tool by organizations to increase performance benefits. In other cases staff 
reviews can also be used as a basis for budget submissions or for example the formation of a Regional 
Work Unit (SKPD) or even dissolve it. That is why Plenary Staff Study is said to be a great solution if it 
has been mastered perfectly 
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Pendahuluan 

Penyusunan Telaahan Staf Paripurna seharusnya sudah menjadi rutinitas staf dalam 

membantu pimpinan dalam proses pengambilan keputusan strategis maupun non strategis. Maraknya 

staf atau Aparatur Sipil Negara yang terjebak dalam lingkaran korupsi pengadaan barang dan jasa atau 

lainnya tentu menyisakan keprihatinan yang mendalam bagi sebagian orang yang masih peduli nasib 

bangsa ini ke depan, masalah tersebut diatas bisa terjadi  salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

informasi atau data dalam bentuk telaahan, yang lebih tepatnya telaahan staf. Terkait dengan Telaahan 

Staf menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 

dilingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Telaahan Staf adalah naskah dinas dari 

bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara 

sistematis.  
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Pada dasarnya Telaahan staf paripurna itu sendiri ditekankan pada konsepsi pemecahan 

permasalahan secara paripurna,  oleh karenanya seorang  staf yang handal dan profesional 

seyogyanya tidak selalu bertanya kepada pimpinannya  apa yang akan dikerjakan, jadi artinya tidak 

untuk menanyakan apa yang seharusnya staf kerjakan karena pimpinan sebenarnya memerlukan 

jawaban bukan pertanyaan. Hal seperti ini seringkali terlupakan oleh pelaksana atau staf, maka tidak 

jarang seorang staf bolak balik keruang pimpinan hanya untuk minta saran hal-hal yang tidak urgent. 

Dengan kondisi demikian sangatlah disayangkan, karena pekerjaan staflah  yang seharusnya 

untuk mempelajari, merumuskan, menganalisis serta memberikan hasil analisisnya kepada pimpinan 

yang selanjutnya dieksekusi oleh pimpinan untuk disetujui atau tidak disetujui. Untuk diterimanya 

telaahaan staf oleh pimpinan maka staf perlu memiliki pengetahuan dan ilmu dalam menyusun 

telaahan staf yang benar. 

Perlu dan Pentingnya Telaahan Staf  Paripurna Dalam Organisasi  

Perlu dan pentingnya pembuatan telaahan staf sangat dibutuhkan oleh pimpinan karena 

memang seorang pimpinan mengharapkan telaahan yang disampaikan benar-benar telah disiapkan 

dengan matang, dengan data yang lengkap dan akurat sehingga telaahan staf tersebut akan 

mempermudah pelaksanaan tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan, sehingga tugas-tugas 

seorang pimpinan akan menjadi lebih ringan, dan secar tidak langsung pencapaian tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Mengapa begitu pentingnya sebuah telaahan staf bagi pimpinan, salah penyebabnya adalah 

pekerjaan seorang pimpinan dalam keseharian tentu banyak menyita waktu untuk memutuskan sebuah 

keputusan, disinilah peran dan perlunya dokumen telaahan staf, karena sangat membantu dalam 

memberikan bahan (informasi) guna dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dalam memutuskan sebuah keputusan, sehingga dengan adanya telaahan staf paling tidak  

pelaksanaan tugas yang tadinya dirasa berat akan terasa lebih ringan. Secara konsepsi, telaahan staf 

merupakan kajian yang dilakukan seorang staf terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, karena 

kebiasaan pada umumnya staf dalam menyampaikan saran dan masukan hanya secara lisan kepada 

pimpinan, dan  seringkali apa yang disampaikan tidak tersampaikan secara lengkap. Pimpinan kadang 

tidak memiliki waktu cukup untuk mendengarkan masukan-masukan dari staf yang terkadang 

dipersepsi sebagai Sesutu yang tidak memiliki dasar, karena data dan faktanya tidak terinci dalam 

bentu narasi yang tertulis. Sehingga dengan demikian ide dan gagasan yang cemerlang akhirnya  

hanya sebagai wacana saja.  

http://www.juliwi.com/
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Muchlisheffendy (https://muchlisheffendy.wordpress.com/2010/12/14/menulis-efektif-telaahan-staf/) 

dalam artikelnya menyebutkan bahwa : 

“ Telaahan Staf biasanya digunakan untuk pemecahan masalah yang kompleks atau yang dapat 
menimbulkan pertikaian atau perbedaan.   Oleh karena itu jangan menggunakan Telaahan Staf secara 
berlebihan hanya untuk pemecahan persoalan yang sudah jelas/sederhana, karena akan 
memboroskan waktu dan tenaga bagi yang membuat. “ 
 

          Dari penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa dalam membuat sebuah telaahaan staf, benar-

benar untuk menyelesaikan persoalan kompleks dan berat, artinya harus dapat memilah-milah dalam 

membuat sebuah telaahan staf. Mengingat betapa pentingnya telaahan staf dalam membantu 

pimpinan, maka dalam penyunannya agar memperhatikan hal-hal seperti yang disampaikan     

Muchlish Effendy (2012)  dalam artikelnya menyatakan bahwa : 

“ Agar Telaahan Staf mencapai tujuan dan bermanfaat maka dalam pembuatannya 
harus memenuhi prinsip penulisan secara efektif yakni : 

a. Jelas. Tidak ada keraguan tentang maksud tiap-tiap kalimat, sehingga tidak 
ditafsirkan lain oleh pembaca.  

b. Singkat.  Langsung menyatakan pendapatnya secara singkat, tepat dan mudah 
ditangkap.  Tulisan hendaknya memberikan gambaran yang terang dan jelas dari 
analisis persoalan dan pemecahan yang diusulkan/disarankan, namun tidak 
mengorbankan kejelasan hanya untuk mencapai kesingkatan.  Lazimnya panjang 
tubuh/inti tulisan tidak melebihi dua halaman. 

c. Teliti. Tidak ada kesalahan dalam mekanisme telaahan, penulisan maupun data-data 
atau keterangan yang disajikan.  Periksa  dan  periksa  kembali  data  dan 
keterangan yang disajikan, sehingga Komandan dapat menerima dengan penuh 
kepercayaan. 

d. Obyektif. Analisis yang dibuat harus benar-benar obyektif dan dilandasi fakta/data 
yang obyektif. 

e. Pertalian. Gagasan disajikan dalam urutan yang logis dengan pertalian atau saling 
berhubungan antara buah pikiran yang satu dengan yang lainnya secara terang dan 
jelas. 

f. Utuh. Tulisan harus membahas satu subyek secara keseluruhan dari persoalan yang 
dihadapi, dengan demikian harus dihindari keterangan, data dan pengupasan yang 
tidak ada sangkut pautnya. 

g. Lengkap. Mengupas atau membahas setiap segi atau sudut dari persoalan yang 
dihadapi, termasuk semua cara bertindak yang mungkin dan beralasan.   Demikian 
juga semua hal yang penting untuk mewujudkan tindakan yang disarankan harus 
dicantumkan atau dituliskan secara lengkap. “ 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka  telaahan staf kecenderungannya sesuatu 

dokumen yang amat hat-hati  baik dalam hal narasi maupun saran dan rekomendasinya juga sarat 

dengan berbagai aspek. Maka telaahan staf mempunyai peran penting dalam kehidupan organisasi, 

http://www.juliwi.com/
https://muchlisheffendy.wordpress.com/2010/12/14/menulis-efektif-telaahan-staf/
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disatu sisi telaahan staf memiliki daya ungkit yang luar biasa terhadap keberadaan organisasi. Di suatu 

organisasi tertentu, telaahan staf sering dijadikan alat negosiasi oleh organisasi untuk menaikan 

tunjangan kinerja. Di lain kasus telaahan staf dapat juga dijadikan alat untuk dasar pengajuan 

anggaran atau misalnya pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bahkan 

membubarkannya dan atau penggabungan. Itulah mengapa Telaahan Staf Paripurna dikatakan 

sebagai solusi yang dahsyat jika telah dikuasai secara sempurna dan memiliki peran yang sangat 

penting dalam organisasi. 

Kesimpulan 

   Dapatlah diartikan bahwa telaahan staf paripurna 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. 

     Perlu dan pentingnya telaahan staf terutama peranan staf sebagai pembantu pimpinan sangat 

diharapkan dalam memberikan telaahannya yang paripurna, dengan kata lain telaahan yang 

disampaikan telah disiapkan dengan dilengkapi data yang lengkap dan akurat sehingga telaahan staf 

tersebut akan mempermudah pelaksanaan tugas pimpinan. 
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