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Prijono Tjiptoherijanto, S.E.,MA., PhD, lahir di Malang Jawa Timur, 3 April 1948. Prijono 

adalah sosok tokoh ilmuwan, pakar administrasi publik, pakar ekonomi, pakar demografi, 

dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia adalah salah satu ilmuwan 

Indonesia yang mendedikasikan hidupnya sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. Prijono meraih gelar sarjana ekonomi jurusan pemerintahan dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun 1977 Prijono mulai gelar 

Pascasarjana (MA) bidang ekonomi dari University the Filipina. Kemudian pada tahun 1981 

dia berhasil mempertahankan disertasinya untuk meraih gelar Doktor (Ph.D) di bidang 

ekonomi dari University of Hawaii yang berjudul The Economic Benefit of Tuberculosis 

Control Program in Indonesia: Effect of Chemotherapy.  

Pemikiran Prijono banyak memberikan sumbangsih pada kemajuan gagasan tentang 

reformasi birokrasi. Hal tersebut ditunjukan dengan peran aktifnya sebagai peneliti di 

lembaga demografi FEUI telah menghasilkan karya ilmiah salah satu hasil penelitiannya 

berjudul Civil service reborn in Indonesia telah dipublikasikan oleh Kobe University (Jepang) 

pada tahun 2007. Priyono juga telah menyelesaikan penelitian mengenai Civil Service 

Reform in Selected ASEAN countries ini Malaysia Thailand dan Fhilipina. Selain itu, di bidang 

pemerintahan Prijono pernah menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), 

Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN).  

Pandu Wibowo, M.E, adalah salah satu sosok intelektual muda berbakat dan produkif 

dalam menghasilkan karya ilmiah. Gagasan-gagasan tentang Birokrasi telah dituangkan 

dalam buku-buku karyanya. Buku Era Baru Birokrasi merupakan buku ke-4 Pandu setelah 
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sebelumnya menerbitkan buku dengan judul Desainer Baru Birokrasi pada tahun 2019, buku 

dengan judul Merajut Gagasan Kebangsaan pada tahun 2017 dan buku dengan judul 

Menikmati Jalan Dakwah pada tahun 2015. Selain menulis buku tulisan Pandu juga banyak 

menghiasi media berita nasional seperti Kompas, Jakarta Post, Koran Sindo Republika, 

Sindonews, Suara Jakarta, Teras Indonesia, Okezone.com, Islampos.com, Dawatuna.com 

Datasatu.com, Portalislam.com, dll. Tulisan Pandu juga pernah diterbitkan di majalah di 

beberapa majalah Kementerian dan lembaga seperti majalah Bappenas, dan majalah 

meritokrasi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. 

 

Birokrasi Indonesia saat ini tengah bertumbuh merespon tuntutan zaman dimana birokrasi 

dapat bermetamorfosa menjadi birokrasi kelas dunia, birokrasi lincah, birokrasi global, 

birokrasi adaptif, birokrasi berbasis digital dan lain sebagainya, atau secara bahasa 

sederhana, birokrasi berkualitas.  

 

Sesungguhnya, saat ini birokrasi Indonesia tengah memasuki era baru birokrasi yang 

ditandai dengan terbangunnya pondasi kuat yang telah tertuang dalam kebijakan formal 

negara. Sungguhpun demikian, tantangan dalam menempuh era baru birokrasi sejatinya 

diperlukan perbaruan dan penguatan secara keberlanjutan.  

 

Dalam pandangan penulis kualitas birokrasi salah satunya dipengaruhi oleh kualitas 

pengisian JPT mulai dari tingkatan JPT Utama, Madya, dan Pratama. JPT menjadi top level 

manajemen dalam melakukan manajemen birokrasi sehingga dibutuhkan SDM yang 

memiliki kompetensi dan keahlian yang tepat untuk memimpin. Dengan kepemimpinan 

birokrasi yang dimiliki kompetensi dan keahlian yang tepat maka birokrasi akan berjalan 

secara baik yang implikasinya adalah peran publik dan kebijakan yang tepat sasaran dalam 

proses pembangunan. Dampak yang dirasakan dari pengisian JPT secara kompetitif adalah 

membuat birokrasi semakin berkualitas, pelayanan publik yang sangat memuaskan, dan 

meningkatnya perekonomian suatu daerah karena manajemen birokrasi yang baik. 

 

Sebagai contoh pemerintah provinsi Bali berhasil mendapatkan nilai indeks kualitas 

pengisian JPT dengan skor 97. Dengan skor ini dapat dibuktikan bahwa indikator pengisian 

JPT mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan telah dilakukan 

secara baik. Begitupun indikator penilaian inovasi manajemen pengisian JPT yang dilakukan 

Provinsi Bali seperti memanfaatkan assessment Center di internal, memanfaatkan teknologi 

aplikasi dalam pengisian JPT, dan melibatkan publik dalam pengisian JPT menjadi nilai 

tambah untuk semakin menguatkan kualitas pengisian JPT. Dengan nilai indeks kualitas 

http://www.juliwi.com/


  
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)           
  Edisi 09 No. 01, Januari – Maret 2022, p.18-24 
  ISSN: 2355-4118   

  

20 
 

pengisian JPT yang sangat baik Pemprov Bali mendapat dampak langsung yakni birokrasi 

yang berjalan sangat cepat karena dipimpin oleh pemimpin yang penuh dengan talenta 

dibidangnya, pelayanan publik yang prima dan peningkatan ekonomi yang sangat tinggi di 

Indonesia karena inovasi yang dilahirkan dari kebijakan birokrasi.  

 

Pada bagian yang lain, penulis menyampaikan pandangannya tentang pemanfaatan 

teknologi dalam birokrasi. Pemakaian teknologi yang sangat cepat dan banyak sekali 

penggunaannya membuat dunia birokrasi Indonesia juga harus segera menyesuaikan 

dengan perubahan ini agar tidak tertinggal dengan birokrasi negara lain yang berlomba-

lomba mewujudkan birokrasi kelas dunia. Banyak negara yang sedang dan akan 

mengoptimalkan peran teknologi dalam menjalankan birokrasi, salah satunya adalah 

Prancis. Prancis sedang gencar untuk berinvestasi dalam teknologi kecerdasan artifisial, 

block chain, dan eksploitasi data untuk “mengubah” birokrasi yang mendarah daging 

ketimbang hanya memangkas anggaran dan lapangan kerja sebagaimana dikatakan oleh 

Thomas Cazenave yang menjadi menteri untuk direktur kabinet industri Prancis, 

mengatakan ia percaya bahwa teknologi akan mendapatkan dukungan dari kalangan 

pegawai negeri dan pada akhirnya akan dapat menekan layanan publik berbiaya tinggi.  

 

Dalam konteks pemanfaatan teknologi ini, penulis berpandangan bahwa Pemerintah 

Indonesia kini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-

government adalah sistem pemerintahan berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya 

inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari 

lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem 

e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.  

 

Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, bahkan 

hingga e- help. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan ASN dan unit pemerintahan 

yang melek teknologi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada konteks e-Government, penulis 

menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dikembangkan untuk mewujudkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik, yakni infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya 

manusia (SDM) ASN. Pemerintah perlu fokus menjalankan peningkatan infrastruktur 

telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah daerah terpencil dan pegunungan. 

Harapannya agar seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan internet. Di setiap 

lembaga juga diharapkan mengembangkan teknologi dan terdapat unit masing-masing 

instansi yang mengurus teknologi agar terkoneksi dengan instansi lain, daerah, swasta dan 

masyarakat umum. Kenyataannya tidak sedikit ASN berusia lanjut dan dianggap kurang 

http://www.juliwi.com/
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melek teknologi. Oleh karena itu diharapkan perekrutan ASN yang baru akan mampu 

mewujudkan visi pembangunan pemerintahan berbasis elektronik 

 

Melalui integrasi teknologi tersebut pemerintah pusat akan dapat langsung terhubung 

kepada seluruh unit-unit pemerintahan sampai di pelosok, antara lain cukup dengan 

menggunakan video conference, sistem informasi dan pelayanan online sehingga ke tingkat 

desa/kelurahan. Sehingga aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan 

dinas ke berbagai tempat yang menghabiskan waktu dan biaya serta mengurangi jumlah 

pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan 

boros.  

 

Tantangan selanjutnya dalam mengoptimalkan peran teknologi untuk menciptakan inovasi 

birokrasi adalah keakraban ASN terhadap teknologi itu. inovasi tidak mungkin tercipta tanpa 

didukung dengan penguasaan konsep teknologi di zaman sekarang. Apabila desainer 

birokrasi tidak dapat melakukan inovasi dengan teknologi ada, maka birokrasi bisa jalan di 

tempat dan jauh tertinggal dengan birokrasi negara lain. Klaus pernah mengatakan dalam 

World Government Summit 3 tahun lalu yang kian relevan untuk menjawab pertanyaan ini 

“Kini, arah gerak dunia bukan lagi si besar menelan si kecil, tetapi Siapa yang cepat akan 

memakan siapa yang pelan". 

 

Ke depan, pemerintah harus berusaha menggerakkan dan mengimplementasikan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, untuk itu diperlukan kompetensi ASN 

yang melatih teknologi informasi. Kendati demikian teknologi selalu memiliki dua sisi, yakni 

jika teknologi informasi pemerintahan atau sistem pemerintahan presidensial ini mampu 

diwujudkan maka menciptakan efisiensi birokrasi pemerintah secara besar-besaran. 

Kenyataanya, birokrasi masih kesulitan untuk bisa mengikuti langkah milenial yang kian hari 

melaju kencang dan lebih kencang lagi. Sebab, birokrasi masih muncul dengan rumit di 

meja-meja yang terpisah oleh fungsi. Citra akan alur yang panjang, lamanya waktu, dan 

kelambanan masih melekat pada birokrasi yang ada di kantor-kantor pemerintah.  

 

Generasi Y atau generasi milenial, hidup di zaman serba instan membuat para milenial 

punya karakteristik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Generasi milenial ingin 

serba cepat, cenderung soliter dan berwawasan pada teknologi, hal itu berpengaruh dalam 

segala hal pekerjaan. Kebiasaan berkolaborasi virtual juga lekat dengan gaya kerja generasi 

milenial yang memang lahir dan tumbuh di era teknologi digital mereka memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan perangkat teknologi. Pegawai (termasuk 

http://www.juliwi.com/


  
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)           
  Edisi 09 No. 01, Januari – Maret 2022, p.18-24 
  ISSN: 2355-4118   

  

22 
 

ASN) dari generasi mineral cenderung lebih menyukai lingkungan kerja dengan kultur yang 

terbuka dan jam kerja yang fleksibel. Kolaborasi efektif menjadi Kunci keberhasilan untuk 

menyelesaikan berbagai pekerjaan. 

 

ASN milenial sendiri yang akan menjadi desainer birokrasi kedepannya tentu sangat 

bersahabat dengan teknologi karena secara keseluruhan jumlah remaja mengonsumsi 

internet sangat besar jumlahnya. Akrabnya ASN milenial dengan teknologi diharapkan, 

mereka akan terus mengembangkan diri, progresif serta menyukai Inovasi dan kreatif. 

Sehingga nantinya harus menjadi penerus bahkan menjadi pemimpin kebijakan yang ada di 

pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam rangka menggerakan birokrasi kelas dunia di 

kemudian hari. 

 

ASN milenial yang akan menjadi channel birokrasi masa depan ini adalah memanfaatkan 

teknologi sebagai alat untuk mempercepat laju kerja birokrasi sehingga wajib birokrasi 

Indonesia akan menjadi birokrasi yang bukan hanya sekedar melayani masyarakat, 

melainkan juga melayani masyarakat dengan cepat tanggap. Namun hal ini perlu 

dipersiapkan oleh pemerintah agar mendesain desainer birokrasi yang dapat memanfaatkan 

teknologi secara optimal dalam kerja kerjanya.  

 

Program yang perlu disiapkan dalam membuatkan teknologi ini adalah digital Talent 

Management kepada ASN di pusat dan daerah terutama Indonesia, ada dua hal yang kiranya 

perlu disiapkan oleh pemerintah 1) Digital Skill, berkaitan dengan kemampuan ASN dalam 

mengoperasikan teknologi yang ada di birokrasi, sehingga pemakaian teknologi dalam 

birokrasi dapat dilakukan secara optimal jadi tidak ada istilah “gaptek” di kalangan ASN. 

Ketika para ASN telah diberikan digital skill management maka diharapkan para ASN lebih 

bersahabat dengan pemakaian teknologi yang ada dalam menjalankan pekerjaan. 2) Digital 

Policy, berkaitan dengan kemampuan ASN merumuskan dan membuat kebijakan 

berdasarkan pemanfaatan teknologi, sehingga birokrasi dapat dirasakan oleh pemangku 

kepentingan dan masyarakat luas lebih terasa efektif dan efisien. Digital policy manajemen 

sangat penting dilakukan untuk para ASN dalam menyambut kebijakan e-government di 

Indonesia.  

 

Kehadiran ASN milenial dalam dunia birokrasi di masa kini tidak bisa dianggap sebelah mata 

karena di masa depan mereka yang nantinya akan menjadi calon pemimpin yang akan 

menentukan masa depan perekonomian di Indonesia. Hal itu mau tidak mau harus 

membuat pemangku jabatan dalam birokrasi untuk menyesuaikan cara kerja konvensional 
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yang telah mereka anut sejak lama dengan karakteristik dari gaya kerja generasi milenial 

yang cukup berbeda. Ini merupakan win-win solusi yang dimiliki saat ini, dimana birokrasi 

pemerintahan pasti membutuhkan potensi dari milenial yang lebih kreatif, inovatif dan 

akrab dalam penerapan teknologi. Disisi lain, beberapa minimal pasti tidak memiliki 

resource sendiri untuk belajar banyak dunia birokrasi dan mereka juga butuh pengalaman 

untuk mengaplikasikannya di dunia birokrasi.  

 

Lebih jauh penulis menyampaikan diskurus tentang reformasi birokrasi dalam Pemerintahan 

yang baik. Adapun reformasi administrasi atau “Reformasi tata pemerintahan", reformasi 

administrasi diarahkan ke "defisit kepercayaan". Defisit kepercayaan dapat dikurangi hanya 

dengan menciptakan pemerintahan yang efisien dan adil. Di Amerika Serikat, paradigma ini 

telah merangsang pemikiran ulang tentang apa itu pemerintah dan bagaimana seharusnya 

berfungsi. Di antara produk adalah dua teori administrasi pemerintah yang muncul di bawah 

dua presiden besar. Salah satunya adalah peran "negara minimal", suatu bentuk strategi 

administratif yang digunakan oleh Pemerintahan Reagan. Selama pemerintahan Regan, yang 

meminimalisasi dimplementasikan melalui berbagai cara yang mencari harapan pemerintah 

yang berkurang pembatasan anggaran dan pengambilan keputusan terpusat, pendirian 

politik yang lebih ramping dan lebih responsif, dan fokus pada beberapa tujuan dan 

mengesampingkan kepentingan alam (Carrol.at.al,1985), sedangkan yang lain sebaliknya 

"menciptakan kembali pemerintahan” selama Pemerintahan Clinton. Pemerintahan yang 

menciptakan kembali adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang berontasi pada 

hasil bekerja lebih baik dan lebih murah (Gore, 1993).  

 

Kendala perbesar untuk reformasi birokrasi, adalah peran politisi dalam mengendalikan 

birokrasi. Para pemimpin politik disebuah partai tidak mungkin menghargai pentingnya 

layanan sipil netral politik. Mereka juga mungkin tidak cukup terkekang dari mengejar 

tujuan-tujuan asing di dan melalui birokrasi.  

Lebih lanjutnya, penulis mengungkapkan faktor yang berkontribusi pada keberhasilan 

reformasi administrasi adalah adanya peran para pemimpin. Implementasi perubahan 

layanan membutuhkan pemimpin yang sangat gigih dan visioner. Oleh karena itu harus ada 

kepemimpinan yang berkualitas yang akan memberikan panduan dan inspirasi bagi seluruh 

masyarakat, terutama dalam birokrasi sebagai mesin pemerintahan. 

Tata pemerintahan yang baik terjadi tidak hanya ketika politisi jujur dan akuntabel, tetapi 

juga ketika pegawai negeri sipil efisien dan produktif. Kualitas tata kelola sangat tergantung 

pada kualitas orang yang menjalankannya. Sebab pemerintah yang dikelola oleh orang-

orang yang bertanggung jawab dan sangat kompeten yang dimotivasi kuat untuk 

meningkatkan kehidupan orang lain dapat memastikan pemerintah yang benar-benar 

bekerja untuk rakyat.  
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Oleh karena itu, inti dari debat pemerintahan yang baik terletak pada hal tanggung jawab 

dan kepemimpinan. Tanggung jawab untuk menciptakan masalah, tanggung jawab untuk 

menyelesaikannya, kapasitas dan kemampuan para pemimpin untuk memperbaiki masalah. 

Pada bagian terakhir dari buku ini, penulis menyampaikan akan arti pentingnya human 

capital manajement di instansi pemerintah. Bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan 

masa depan yang semakin kompleks serta menjawab permasalahan dalam budaya birokrasi 

pemerintahan, perlu mengubah pola pikir dan cara pandang ASN dari pegawai yang 

digerakkan oleh aturan menjadi model SDM investatif yang berorientasi pada kinerja. 

Karena itulah maka arah kebijakan pembangunan SDM birokrasi ke depan harus 

dikembangkan berdasarkan prinsip human capital management (HCM), yakni dari 

perencanaan ASN rekrutmen dan seleksi pengembang kompetensi, penilaian kerja sampai 

dengan Purna Bakti. Dalam kontek instansi pemerintahan di Indonesia salah satu 

Kementerian yang telah baik dalam mengembangkan ASN berdasarkan prinsip HCM ini 

adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 
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