
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam organisasi-organisasi pemerintahan, isu birokrasi adalah salah satu 

perhatian utama sejak masa reformasi (Prasojo, 2007 dalam Santosa, 2007). 

Banyak instansi negara yang sejak masa itu giat melakukan reformasi birokrasi 

sebagai upaya mewujudkan good governance (Thoha, 2004). Departemen Luar 

Negeri Republik Indonesia (Deplu) yang merupakan fore-front negara yang 

mengurusi kebutuhan diplomatis Indonesia dalam berhubungan dengan negara-

negara lain (Akbar, 2006; UU 37 / 1999), juga merupakan salah satu organisasi 

pemerintahan yang sejak masa reformasi telah memulai upaya reformasi birokrasi 

(Said, 2007; Tumengkol, 2007), baik birokrasi dalam pelayanannya kepada publik 

maupun dalam proses-proses internalnya sendiri.  

Birokrasi internal merupakan salah satu bentuk birokrasi yang penting 

karena melibatkan pertukaran informasi antar bagian-bagian dalam suatu 

organisasi untuk menghasilkan bermacam-macam keputusan organisasional 

(Sedarmayanti, 2007). Di antara keputusan-keputusan tersebut terdapat 

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian. Di dalam Deplu, 

bagian organisasi yang mengurusi kegiatan kepegawaian dan menghasilkan 

berbagai keputusan kepegawaian tersebut adalah Biro Kepegawaian (Deplu, 

2007). Birokrasi internal Biro Kepegawaian melibatkan pertukaran informasi dan 

pembuatan keputusan-keputusan kepegawaian. Bila informasi kepegawaian dapat 

dikelola dengan cepat dan akurat, maka keputusan kepegawaian dapat dibuat lebih 

segera dan berdasarkan informasi yang tepat (Riswantini, 2003). Pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap informasi dan keputusan tersebut dapat melakukan 
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pekerjaannya dengan lancar sehingga akan berpengaruh pula pada kinerja 

kerjanya.  

Menurut Kasubag Data Kepegawaian, F. Hasan (Wawancara, 2008), 

tuntutan kecepatan dan ketepatan dalam mengelola informasi kepegawaian 

tersebut adalah salah satu alasan yang mendorong Biro Kepegawaian Deplu untuk 

mengimplementasikan Sistem Informasi (SI) dalam sistem pengelolaan informasi 

kepegawaian. Penerapan SI tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi 

birokrasi yang sedang terjadi dalam tubuh pemerintahan saat ini dimana 

pemanfaataan Teknologi Informasi (TI) dipercaya pemerintah dapat mempercepat 

proses birokrasi (Sedarmayanti, 2007). Pegawai Deplu serta data dan informasi 

yang ada cukup banyak dan pada tahun 2003 Sub-Bag Data Kepegawaian 

diberikan tanggung jawab untuk membuat suatu SI berbasis komputer yang dapat 

membantu pengelolaan informasi kepegawaian. Suatu Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) lalu dikembangkan secara inhouse dan 

berfungsi pada awalnya untuk merekam data-data kepegawaian dalam bentuk 

elektronik. SIMPEG ini kemudian dikembangkan sehingga memiliki modul yang 

mampu mengolah data dan informasi kepegawaian yang berhubungan dengan 

prestasi dan kinerja pegawai dan dinamakan modul/sub-sistem DPKP atau Data 

Prestasi dan Kinerja Pegawai. DPKP ini mendukung Biro Kepegawaian saat 

membutuhkan informasi historis pegawai sebelum mengeluarkan keputusan 

maupun membuat laporan yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti 

pengangkatan, pemindahan, dan penarikan pegawai. Cara ini berbeda dengan 

masa sebelum Biro Kepegawaian memakai SI berbasis komputer. Penggunaan 

sistem manajemen informasi secara manual membuat pengambilan data dan 
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informasi serta analisisnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan adanya 

DPKP, Biro Kepegawaian Deplu mampu mengelola informasi kepegawaian 

dengan lebih cepat dan keputusan-keputusan kepegawaian tidak perlu menunggu 

terlalu lama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Ini berarti 

penghematan waktu untuk berbagai kegiatan birokrasi internal yang berhubungan 

dengan kepegawaian. Data dan informasi kepegawaian yang lebih mendetil juga 

dapat disimpan, diolah, dan dilihat kembali, sehingga keputusan yang 

membutuhkan informasi komprehensif mengenai pegawai-pegawai tertentu dapat 

dibuat. 

Dalam wawancara dengan F. Hasan (2008), tujuan awal Deplu 

menerapkan DPKP adalah untuk menghemat waktu dan tenaga dalam pencarian 

informasi kepegawaian untuk kepentingan internal organisasi. Bila melihat 

potensi teknologi yang sebenarnya dimiliki sebuah modul pengelolaan 

administrasi data kepegawaian, sebenarnya modul seperti DPKP juga seharusnya 

mampu menghemat waktu dan tenaga saat data kepegawaian dimasukan, di-edit 

ulang, dan disebarkan (IMA, 2006). Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan akses kepada pegawai untuk dapat melihat, menginput, dan mengedit 

sebagian informasi kepegawaian secara perorangan maupun dibantu oleh asisten 

(bawahan). Ini disebut juga dengan konsep Employee Self Service (ESS).  

ESS juga dapat lebih menyingkat jalur pelayanan kepegawaian yang 

melalui Biro Kepegawaian. Pelayanan kepegawaian seperti pengajuan kenaikan 

pangkat, pengajuan pemindahan, pengajuan cuti, pemeriksaan rincian tunjangan 

dapat saja dilakukan melalui ESS oleh pegawai yang berkepentingan melalui 

komputer kantor. Menurut F. Hasan (Wawancara, 2008) walaupun DPKP sudah 
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dikembangkan menggunakan basis web, tetapi dalam penerapannya, Deplu masih 

belum mengaktifkan konsep ESS ini, sehingga sampai saat ini, alur data dan 

informasi harus melalui Sub-Bag Data Kepegawaian sebelum dapat dipergunakan 

atau diolah dan disimpan. Selama ini pelayanan kepegawaian dilakukan melalui 

bagian-bagian yang berkepentingan dalam Biro Kepegawaian yang kemudian 

meneruskan bagian-bagian tertentu melalui bagian Sub-Bag Data kepegawaian. 

Penggunaan ESS dapat mempersingkat alur tersebut. 

Agar manfaat-manfaat ESS dapat dinikmati para pegawai Deplu, harus 

dilakukan beragam perubahan pada SI yang ada saat ini, khususnya yang 

berkaitan dengan sub-sistem DPKP. Tetapi sebelum melakukan perubahan, perlu 

dikaji terlebih dahulu apakah organisasi telah siap menerapkan suatu perubahan 

sistem. Dengan menggunakan Cobit atau Control Objectives for Information 

Technologies, dapat dilakukan pengkajian terhadap kesiapan implementasi SI 

yang mendukung pengelola SI menerapkan perubahan, yaitu dengan 

menggunakan salah satu proses SI dalam Cobit yang disebut proses AI6: Manage 

Change. Proses ini membahas kondisi-implementasi SI ideal apa saja yang 

diperlukan untuk mendukung organisasi (khususnya pengelola SI) melakukan 

perubahan. Di dalam proses ini terdapat beberapa elemen pengkajian yang dapat 

dipakai, yaitu: Tingkat Kinerja, Penugasan Aktifitas, Ketersediaan dan Pengadaan 

Dokumen, dan Maturity Model. Sayangnya, seperti proses-proses Cobit lainnya, 

proses ini lebih merupakan alat pendukung bagi organisasi untuk melaksanakan 

berbagai aktifitas pengelolaan perubahan secara terarah, sehingga hanya 

memperlihatkan kondisi-implementasi SI yang mendukung pelaksanaan 

perubahan. Proses Cobit ini belum sampai memperlihatkan kondisi kesiapan 
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organisasi (khususnya pengguna akhir SI) dalam menerima perubahan-perubahan 

tersebut. Karena penerapan ESS juga mempengaruhi pola kerja para pengguna 

akhir dan tidak setiap perubahan menimbulkan reaksi yang positif, maka suatu 

perubahan pada sistem SI seperti penerapan ESS dihadapkan pada resistensi atau 

penolakan dari para pegawai yang memiliki persepsi negatif ataupun 

kecenderungan perilaku yang tidak siap terhadap perubahan. Maka untuk 

melengkapi pengkajian tingkat kesiapan implementasi SI, penelitian ini juga 

melakukan pengukuran tingkat persepsi resistensi pegawai serta pengukuran 

kecenderungan perilaku kesiapan pegawai terhadap perubahan, khususnya yang 

berhubungan dengan penerapan ESS. Lalu untuk melihat hasil keseluruhan 

pengkajian tingkat implementasi SI (pengelola dan end-user) yang mendukung 

pelaksanaan perubahan, digunakan pembobotan untuk menggabungkan nilai-nilai 

pengkajian sebelumnya menjadi peringkat implementasi SI saat ini (Maturity 

Level) yang berguna sebagai referensi dalam pelaksanaan perubahan. 

Dengan melakukan pengkajian tingkat kesiapan implementasi SI 

menggunakan Cobit dan melengkapinya dengan pengukuran persepsi resistensi 

dan perilaku kesiapan, diharapkan Deplu dapat melihat implementasi SI yang 

perlu diperbaiki untuk mendukung perubahan sekaligus melihat potensi rintangan 

kepegawaian yang akan dihadapi organisasi, sebelum menerapkan perubahan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan berbagai perubahan SI pada sub-sistem DPKP 

supaya dapat mendukung konsep ESS, bagaimanakah tingkat 
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kesiapan implementasi SI Deplu yang mendukung pengelola SI 

melaksanakan berbagai perubahan tersebut? 

2. Karena perubahan SI pada sub-sistem DPKP juga menyangkut 

perubahan yang mempengaruhi pengguna akhir DPKP, 

bagaimanakah tingkat kesiapan pegawai dalam menerima 

perubahan-perubahan yang dapat terjadi akibat berbagai perubahan 

tersebut? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menggunakan salah satu proses Cobit untuk melakukan penilaian 

tingkat kesiapan terhadap implementasi SI Deplu yang mendukung 

pengelola SI melaksanakan berbagai perubahan yang diperlukan 

sehingga sub-sistem DPKP dapat diakses oleh setiap pegawai. 

2. Melengkapi hasil penilaian Cobit pada tujuan pertama dengan 

melakukan penilaian tingkat kesiapan pegawai dalam menerima 

perubahan-perubahan yang dapat terjadi bila masing-masing 

pegawai nantinya diharuskan mengakses sub-sistem DPKP untuk 

memperoleh data dan layanan kepegawaian. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai input bagi Biro Kepegawaian Deplu mengenai tingkat 

kesiapan implementasi SI dan tingkat resistensi pegawai 

menghadapi suatu wacana perubahan sub-sistem DPKP yang 

menggunakan konsep ESS.  
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2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekan 

teori-teori yang diperoleh pada perkuliahan serta memperkaya 

wawasan dan pengalaman dalam bidang SI, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, dan Manajemen Perubahan. 

3. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai Sistem Informasi Kepegawaian. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Karena Cobit tidak menyediakan sistem pembobotan terhadap hasil 

penilaian, maka suatu pembobotan sederhana dengan skala antara 1 

s/d 5 diberikan untuk hasil-hasil tersebut (Simonsson, 2008) untuk 

menggambarkan kondisi tingkatan yang diukur.  

2. Hasil penilaian kesiapan persepsi dan perilaku diberi pembobotan 

sederhana dengan skala antara 1 s/d 5 untuk memperjelas 

kecenderungan persepsi dan perilaku secara sederhana. 

3. Pengguna akhir dibatasi pada pegawai Biro Kepegawaian Deplu 

yang bertangggung jawab terhadap penggunaan data dan informasi 

kepegawaian. 

4. Tingkat kesiapan implementasi SI keseluruhan dibatasi pada 

kesiapan proses manajemen perubahan sistem dan kesiapan 

persepsi dan kecenderungan perilaku pengguna akhir sistem 

5. Tingkat kesiapan kondisi TI dan SI yang ada saat ini dianggap 

sudah cukup baik untuk diimplementasikan perubahan berupa ESS. 
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