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Memasuki Era Baru

Merit System
• Antara kecakapan yang dimiliki pegawai
dengan jabatannya sesuai
• Faktor yang berpengaruh :
– Sistem pendaftaran CPNS/pegawai
– Keterbukaan/transparansi
– Birokrasi patrimonial (sistem kroni)

Pemicu Masalah Di Birokrasi
1. Bertahannya birokrasi patrimonial.
bisa terjadi transaksi koruptif di dalamnya yang
melibatkan para birokrat untuk menjual
kebijakan negara demi kepentingan pribadi,
keluarga ataupun kelompok.
menurut Max Weber : salah satu ciri birokrasi
yang ideal adalah setiap pejabat sama sekali
tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas
yang terkait dengan jabatannya dan sumber
daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan
keluarganya.

Pemicu Masalah Di Birokrasi
2. Mentalitas Feodal
Walaupun pada dasarnya misi utama birokrasi sebagai
pelayan masyarakat (public service). Namun dalam
kenyataannya seringkali birokrasi lebih berorientasi
menjadi abdi negara (state service).
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul pula
kesan dalam masyarakat yang mengidentikkan
birokrasi sebagai officialdom (kerajaan pejabat),
di mana rakyat sangat tergantung pada pejabat dan
bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat.

Study Kasus
• Pemilihan dukuh
diganti pengisian

Harapan dengan Merit System
Saat ini sistem merit atau “merit system”
tengah dilaksanakan dengan harapan birokrasi
akan lebih professional dan lebih netral karena
dipegang oleh personal-personal yang sesuai
dengan keahliannya dan memiliki kopetensi
yang tinggi karena memang direkrut dengan
cara-cara yang professional. (Taufik Nurohman)

Tuntutan Kinerja

Optimalkan Kinerja
Dengan Memahami Nilai Publik
• Lingkungan ini memberikan mandat kpd kita untuk bisa
menciptakan nilai
• Kembali ke teori nilai publik : teori ini lebih empirik dan
teoritis ……menempatkan kita semua ditengah-tengah ini ;
3 hal
– Bagaimana mengelola kapasitas ( kerja managerial)
– Lingkungan yg memberikan otoritas : karena banyak stik holder
yang menginginkan kpd kita (kerja politik)
– Hal yng penting makna nilai (kerja kreatif)

• Jadi kita bekerja dalam tiga bidang yang berbeda beda ini
• Nanti menggunakan 3 lingkaran ini untuk presentasi dan
identisifikasi

Manfaat :
Apabila kapasitas & dukungan sudah mempengaruhi nilai
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New public management at year 2010.
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Public Value Interest

Mark Moore : 2012

Ling kapasitas

Ling Nilai (public value)
Kita harus disini

Ling
lingkungan/dukungan

Meningkatkan kapasitas
Ling kapasitas

Ling Nilai (public value)
Kita harus disini

Ling
lingkungan/dukungan
Besarnya manfaat ditentukan
luasnya interseksi

Meningkatkan dukungan
Ling kapasitas

Ling Nilai (public value)
Kita harus disini

Ling
lingkungan/dukungan

Meningkatkan nilai
Ling kapasitas

Ling Nilai (public value)
Kita harus disini

Ling
lingkungan/dukungan

Membuat dukungan (lingkungan) untuk membuat
kebijakan yg memberi nilai manfaat bg masyarakat

•
•
•
•
•
•

Komunikasi, persuasi
Negosiasi
Mobilisasi politik
Penyelesaian perseteruan
Memfasilitasi koalisi
Menghimbau partisipasi masyarakat

Harus Seimbang
• Materi dipahami secara utuh
• Ada Lesson Learn …….hari pertama
• Bagaimana mendorong agar lingkaran jadi lebih
banyak ketemu dan bagaimana lingkaran itu menjadi
lebih besar yg ujung 2 nya untuk memperbesar luas
area irisan dari 3 lingkaran tersebut
• apa beda manfaat dan nilai : ketika sudah dalam irisan
itu namanya manfaat tapi kalau masih berdiri sendiri
ini namanya masih nilai (lingkaran nilai. Nilai setelah
dinterseksikan dengan yg lain baru menjadi manfaat

Membuat kapasitas lebih untuk membuat kebijakan yg
memberi nilai manfaat bg masyarakat

• Menambah sarana
• Tenaga
• Waktu kerja

Membuat nilai publik untuk membuat kebijakan yg
memberi nilai manfaat bg masyarakat

• Pengumpulan and analisis data
• Hasil temuan di lapangan dan diagnosis

Kasus besuk 17
• Wali kota di afrika selatan :
Berusaha mengajak masy yg terpecah pecah
jkarena ras suku, orang disitu menerima aja
dan tidak mau memberi ….bacalah kasus itu
pikirkan strategi apa yang sebaiknya diambil
wali kota

Unsur-Unsur Kehidupan
Dalam Membangun Karakter

Pikir

Amal

Iman

• Ilmu
• Ketrampilan

• Rajin, kerja keras
• Hubungan baik, Ikhlas
• Kepedulian sosial tinggi

• Kebahagiaan
• Ketenangan
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Unsur-Unsur Kehidupan
Dalam Membangun Karakter

Pikir

•Ilmu
•Ketrampilan

Unsur Hard Skills

Karakter

Kita Harus Belajar & Berlatih

1. Aquisisi……………Harus membaca

2. Kompetensi……..Berlatih
3. Profisiensi…………Berulang-ulang mengerjakan
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Perintah Pertama Adalah Membaca
Allah Ta’ala berfirman,

) ا ْق َرأْ َو َرب َُّك2( ق
َ س
َ ان ِم ْن
َ اْل ْن
ٍ َعل
ِ ْ َ) َخلَق1( َا ْق َرأْ ِبا ْس ِم َر ِب َّك الَّ ِذي َخلَق
)5( ان َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم
َ س
َ )4( علَّ َم ِب ْالقَلَ ِم
َ ) الَّ ِذي3( ْاْل َ ْك َر ُم
َ اْل ْن
ِ ْ علَّ َم

Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
dan Rabbmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia)
dengan perantaran qolam (pena). Dia mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al ‘Alaq: 1-5).
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Manfaat Membaca
1. Memenuhi kebutuhan informasi
2. Memenuhi kebutuhan : fisik otak
terlatih
3. Menumbuhkan ide dan inovasi
4. Menambah wawasan berfikir
dan sudut pandang
5. Menambah kosa kata
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Belajar Tanpa Membaca

Monkey See Monkey Do
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Bersama Karang Taruna
Kita Membaca & Mencari Pelita
Dengan membaca mendapat petunjuk
Dalam bekerja untuk mendapatkan penghasilan ,
tanpa petunjuk sering hampa
Fishing Expedition
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Perangi dengan Membaca

Kemiskinan – Kebodohan- Kegelapan
• Membaca Petunjuk cara
mengatur jarak tanam
• Cara Memupuk yang benar
• Berara Jumlah biji per
lubang yang harus ditanam

• Memahami alasannya
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Dengan Belajar/Membaca Ilmunya
Bekerja Menjadi lebih Serius & Benar
• Tujuan mencangkul

• Cara mencangkul : maju
atau mundur ?
• Agar tidak Mudah capek
• Agar tanah menjadi subur

• Agar tangan tidak lecet
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Dirimu Adalah Yang Kau Baca
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Kita Harus Belajar & Berlatih
1. Aquisisi……………Harus membaca

2.Kompetensi……..Berlatih
3.Profisiensi…………Berulang-ulang mengerjakan
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Tidak sekedar dididik
Akan tetapi juga dilatih

Tambah umur, tambah
besar , tambah ilmu ,
kemampuan dan
ketrampilan baru

Tambah umur, tambah
besar tambah tua tapi tidak
ada ilmu dan ketrampilan
baru

Beda Kompeten dengan Efisien

Kompeten itu belum tentu efisien
Profisien adalah kompeten dan efisien
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Unsur-Unsur Kehidupan
Dalam Membangun Karakter

Pikir

Amal

Iman

• Ilmu
• Ketrampilan

• Rajin, kerja keras
• Hubungan baik, Ikhlas
• Kepedulian sosial tinggi

• Kebahagiaan
• Ketenangan

Mental
&
Karakter

Unsur-Unsur Kehidupan
Dalam Membangun Karakter

Amal

• Rajin, kerja keras,jujur
• Hubungan baik, Ikhlas
• Kepedulian sosial tinggi

Karakter

Iman

• Kebahagiaan
• Ketenangan

Soft Skills

Keluhan Tentang SDM Kita
Keluhan Pengusaha terhadap lulusan PT :
kualitasnya ‘payah’. Setelah diamati, Yang dimaksud payah disini bisa
saja berarti:
1. Tidak tangguh

2. Cepat bosan
3. Tidak bisa bekerja sama
4. Kurang jujur
tanpa berita)

5. Kutu loncat
6. Tidak memiliki integritas
7. Tidak memiliki rasa humor
8. Mun-Ta-Ber (mundur

Ada apa dengan mereka?
Ada apa dengan Sistem Pembangunan SDM kita ?
Perlukah ada pergeseran dalam orientasi pembelajaran ?
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"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
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negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
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kemanusiaan yang adil dan beradab,

n+Tubuh
atan+Tubuh

kemanusiaan yang adil dan beradab,

Langkah-langkah persial dan forum diskusi telah dilakukan oleh para motivator, dosen,
guru, tokoh spiritual dan berbagai tokoh masyarakat di lingkungan kampus, institusi,
sekolah, pondok pesantren,dan tempat-tempat lain yang secara sparadis tumbuh
dimana-mana.
Ini merupakan kegiatan positif bahkan boleh dibilang terobosan kreatif untuk
menghadapi baerbagai ironi di negeri ini. Kegiatan ini bisa kita yakini akan membangun
kesadaran kolektif warga bangsa.

18 Nilai
Dalam PendidikanKarakter

18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas adalah:
4. Disiplin

1. Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya,
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk
agama lain.
2. Jujur

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.
5. Kerja Keras
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.
6. Kreatif

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu
yang telah
dimiliki.

3. Toleransi
7. Mandiri

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap,
dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas.
8. Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu
yang telah
dimiliki.

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

7. Mandiri

10. Semangat Kebangsaan

18 Nilai
Dalam PendidikanKarakter

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas.

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

8. Demokratis

11. Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain.

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

9. Rasa Ingin Tahu

12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

10. Semangat Kebangsaan

13. Bersahabat/Komunikatif

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif

18 Nilai
Dalam PendidikanKarakter

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai

yang sudah terjadi.
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan
kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di
sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam
yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

17. Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada
0 C Oorang
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