
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Revolusi industri 4.0 yang dimotori oleh teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), memungkinkan terobosan-terobosan baru dengan skala eksponensial. 

Revolusi ini memunculkan platform yang dapat mengintegrasikan berbagai bidang 

keilmuan, dan terbukti meningkatkan produktivitas. Artificial inteligence, robotic, 

big data, 3D printing, autonomous vehicles dan drones menandai era ini (Nugraha 

2018). Revolusi yang berlangsung secara global ini berpengaruh besar dan 

terbentuk di hampir semua negara di dunia, mencakup hampir semua bidang 

industri, termasuk industri farmasi.  

Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden Joko 

Widodo tahun 2018, sektor makanan minuman termasuk dalam sektor prioritas, 

seperti terlihat dalam Gambar 1.  

 

 
Sumber: BSN (2019) 

Gambar 1  Matrik sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 

 

Dari sisi industri obat (pharmaceuticals), Indonesia dengan penduduk 

sekitar 260 juta jiwa, merupakan pasar obat yang sangat potensial. Belanja 

kesehatan (health expenditures) perkapita di Indonesia tahun 2012 adalah US$ 108, 

meningkat hampir dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya sebesar US$ 61 tahun 

2008. Menurut data World Bank, kenaikan ini melebihi kenaikan GDP per kapita 

pada tahun yang sama. Bila obat mengambil porsi 20-30 persen dari total belanja 

kesehatan di Indonesia, maka jumlah pengeluaran untuk obat bisa diperkirakan 

mencapai lebih dari US$ 21,6. Tahun 2015, pasar farmasi mencapai penjualan 

sebesar Rp. 62,1 triliun, dan tahun 2016 mencapai Rp.70 triliun. Pasar farmasi 
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diperkirakan terus meningkat sebesar 7,8% tahun 2019 (LPEM-UI 2018). Besarnya 

pasar juga berarti besarnya tantangan untuk pengawasannya. 

Salah satu bisnis farmasi di era ini adalah perdagangan obat secara daring 

(online). Ratusan situs website tumbuh dan melakukan perdagangan obat. Hal ini 

memberikan keuntungan dan nilai tambah secara ekonomi, namun di sisi lain 

memunculkan potensi risiko berupa modus baru pelanggaran peredaran obat, 

seperti penjualan obat palsu, substandar, tanpa resep dokter, controlled drugs, 

antibiotika, dan sebagainya. Meskipun banyak situs yang sudah ditutup karena 

melakukan pelanggaran, namun situs baru terus muncul (BPOM 2016b) yang 

membawa potensi pelanggaran yang sama atau berbeda. Besarnya kerugian yang 

ditimbulkan terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang terungkap dari hasil 

operasi Pangea1 (Gambar 2). 

 

      
Sumber: BPOM (2016b) 

Gambar 2  Hasil Operasi Pangea tahun 2011 – 2016  

Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam perdagangan digital, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan kapabilitasnya 

dalam menangani dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk itu dibutuhkan SDM 

yang handal. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan e-

commerce dapat membantu BPOM merespon tantangan tersebut. Di samping itu, 

literasi TIK di kalangan pegawai juga penting, agar kebijakan penerapan e-

government tidak hanya berfokus pada infrastruktur (Masyhuri 2017), karena 

pemanfaatan fasilitas atau infrastruktur tidak akan optimal bila SDM kurang 

menguasainya, sehingga akan menimbulkan pemborosan atau tidak efektif. Dalam 

Roadmap Pengembangan SDM BPOM, mencantumkannya tujuan pengelolaan 

Aparat Sipil Negara (ASN), di antaranya yaitu "Menghasilkan ASN BPOM yang 

kompeten, berintegritas, profesional, kredibel, berwawasan global, menguasai 

teknologi informasi..." (BPOM 2016a). 

                                                 
1 Operasi Pangea adalah operasi siber kerjasama internasional dalam menanggulangi 

kejahatan perdagangan obat secara daring, di mana BPOM merupakan salah satu anggotanya. 
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Tahun 2017, sekitar 41% pegawai di BPOM merupakan milenial, dan 

sisanya adalah generasi X (44%) dan baby boomers (15%) (Tabel 1). Komposisi ini 

terus berubah seiring waktu, di mana jumlah milenial semakin meningkat, 

sedangkan jumlah baby boomers akan semakin kecil karena memasuki usia 

pensiun. Di tengah antara milenial dan baby boomers, jumlah generasi X akan 

menetap dalam beberapa waktu. Di antara semua generasi yang ada, generasi 

milenial merupakan generasi yang paling terpapar dengan TIK (Strauss dan Howe 

1991). Oleh karena milenial memiliki literasi TIK tinggi (Imran 2010; Johnson 

2017), maka milenial diandalkan untuk menghadapi tantangan bisnis era digital.  

 

Tabel 1  Komposisi pegawai BPOM tahun 2017 

 Jumlah (orang) Persentase (%) 

Baby boomers 572 15 

Generasi X 1.673 44 

Generasi Y (milenial) 1.554 41 

Total 3.799 100 

              Sumber: BPOM (2017) 

 

Berbeda dengan organisasi yang bersifat profit, bagi organisasi pemerintah 

dan organisasi non-profit pada umumnya, SDM merupakan aset yang paling 

berharga (Pynes 2009), namun merekrut dan mempertahankan SDM tidak selalu 

mudah. Di Inggris, menjadi pegawai federal tidak lagi banyak diminati oleh pencari 

kerja, sehingga dikhawatirkan terjadi kekurangan pegawai berbakat (talent) 

(Deloitte 2014), namun di Indonesia menjadi pegawai negeri masih sangat diminati. 

Menjadi pegawai di sektor publik adalah sebuah pilihan bagi milenial, di samping 

banyak pilihan lain di sektor swasta. Rataan jumlah peminat untuk menjadi pegawai 

negeri tidak jauh beda dengan peminat untuk menjadi pegawai swasta (Auliya 

2015).  

BPOM termasuk instansi pemerintah yang diminati milenial. Pada tahun 2014 

jumlah pelamar adalah 8.542 orang untuk mengisi 400 formasi yang tersedia 

(BPOM 2016a). Artinya satu orang harus mengalahkan 21 calon pelamar lainnya. 

Dengan demikian, dari proses perekrutan pegawai, dengan ketatnya persaingan 

antar peminat, maka hanya milenial terbaik yang dimungkinkan masuk menjadi 

pegawai BPOM. Namun pegawai terbaik ketika masuk belum tentu berkembang 

menjadi pegawai unggul dalam proses selanjutnya, tergantung pengelolaannya.  

Hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) dan hasil penilaian kompetensi 

pegawai BPOM tahun 2015 tersebar ke dalam empat kuadran, yaitu (1) kompetensi 

tinggi dan kinerja tinggi (49,61%); (2) kompetensi tinggi dan kinerja rendah 

(29,19%); (3) kompetensi rendah dan kinerja tinggi (11,09%); serta (4) kompetensi 

rendah dan kinerja rendah (10,10%) (BPOM 2016b).  Data ini menggambarkan 

bahwa hampir sepertiga pegawai memiliki kompetensi tinggi namun berkinerja 

rendah (kuadran 2), dan tidak sampai setengah pegawai yang memiliki kompetensi 

tinggi yang juga berkinerja tinggi (kuadran 1) (Gambar 3).  
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Sumber : BPOM (2016a) 

Gambar 3  Hasil penilaian kompetensi dan kinerja SDM BPOM tahun 2015  

 

Milenial di tengah pembauran multi generasi (intergenerational workforce) 

memunculkan isu tentang konflik generasi. Konflik karena perbedaan generasi 

dapat terjadi sebagaimana konflik yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan lain 

seperti perbedaan gender, perbedaan budaya dan sebagainya (Rowe 2009). Konflik 

yang tidak tertangani dapat berubah menjadi hambatan yang kontra produktif 

terhadap kinerja. Hasil penelitian fenomenologi tentang konflik generasi di tempat 

kerja oleh Milligan (2016) menyatakan bahwa kegagalan komunikasi dan 

kurangnya interaksi antara generasi yang berbeda merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan konflik di tempat kerja. Ini juga sejalan dengan Patterson (2014). 

Milenial telah mendapatkan banyak perhatian dalam pengelolaan SDM di 

sektor swasta, namun belum banyak informasi dan penelitiannya di sektor publik. 

Faktanya, (Barford 2014) menemukan bahwa kepuasan kerja di kalangan milenial 

adalah paling rendah dibandingkan generasi yang lebih tua, dan cenderung terus 

menurun. Instansi pemerintah yang lebih kaku (rigid) dan birokratis, secara umum 

tidak sesuai dengan karakter milenial yang lebih cair dan terbuka, maka tantangan 

yang dihadapi dalam pengelolaannya tidak sama dengan di sektor swasta. Atas 

dasar pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen SDM untuk membangun 

tempat kerja yang lebih baik dan kondusif bagi semua pegawai, khususnya milenial, 

sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Instansi pemerintah mengandalkan SDM milenial untuk menghadapi 

tantangan bisnis digital dibandingkan pegawai generasi lainnya karena milenial 

lebih menguasai TIK. Untuk mempertahankan milenial dan mendorong kinerja 
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milenial, tempat kerja memerlukan penyesuaian untuk mengakomodir karakter 

milenial yang berbeda (Rendell 2011). Perbedaan karakter tersebut juga 

menimbulkan isu yang menyangkut konflik generasi. Konflik generasi yang tidak 

tertangani dapat membuat suasana kerja tidak nyaman, kebingungan, kebencian, 

kemarahan dan turnover (Quinn 2010). Demikian juga, lingkungan kerja yang tidak 

mendukung dapat menurunkan motivasi kerja, sehingga gagal mempertahankan 

kinerja.  

Bekerja di sektor publik yang birokratis belum tentu cocok untuk pegawai 

milenial, di mana aturan lebih ketat dan peran manajemen dan budaya senioritas 

masih kuat, sementara milenial lebih menyukai kesetaraan dan mengharapkan 

pengakuan. Disamping itu, meskipun generasi milenial dianggap memiliki literasi 

TIK lebih baik dibandingkan generasi lainnya, namun perlu diteliti lebih jauh 

bagaimana pengaruhnya pada pencapaian kinerja. 

Belum diperoleh informasi penelitian di Indonesia yang mengkaji konflik 

antar generasi yang memengaruhi kinerja milenial; dan belum banyak diskusi 

akademis yang membahas tentang lingkungan kerja yang disukai milenial untuk 

mendukung pencapaian kinerja. Anggapan bahwa generasi milenial memiliki 

literasi TIK yang baik juga masih perlu dibuktikan mengingat keberagaman 

infrastruktur TIK di daerah-daerah di Indonesia dan penerapan TIK di instansi 

pemerintah masih beragam. Berdasarkan itu, maka dilakukan penelitian berjudul 

“Konflik Generasi, Lingkungan Kerja, dan Literasi TIK Pegawai Milenial: Studi 

Kasus di Badan Pengawas Obat dan Makanan”.  

 

 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran konflik yang disebabkan perbedaan generasi 

(generational differences) antara milenial dengan generasi tua di tempat kerja 

dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai milenial? 

2. Aspek lingkungan kerja apakah yang diharapkan oleh pegawai milenial dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pegawai milenial? 

3. Bagaimana gambaran literasi TIK pegawai milenial dan pengaruhnya terhadap 

kinerja pegawai milenial?  

4. Bagaimana pengaruh konflik generasi, lingkungan kerja dan literasi TIK secara 

bersama-sama terhadap kinerja pegawai milenial? 

 

. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian berikut: 

1. Menganalisis gambaran konflik yang disebabkan perbedaan generasi 

(generational differences) antara milenial dengan generasi tua di tempat kerja 

dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai milenial. 

2. Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan kerja yang diharapkan oleh pegawai 

milenial dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai milenial. 
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3. Menganalisis gambaran literasi TIK pegawai milenial dan pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai milenial.  

4. Menganalisis pengaruh konflik generasi, lingkungan kerja dan literasi TIK 

secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai milenial. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi keilmuan khususnya di bidang 

manajemen SDM, serta bagi BPOM dan institusi pemerintah lainnya: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pengayaan terhadap 

pengaruh berbagai faktor terhadap kinerja pegawai milenial, meliputi konflik 

generasi, lingkungan kerja, dan literasi TIK.  

2. Untuk implikasi kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi (a) masukan 

untuk merumuskan strategi pengembangan lingkungan kerja multi generasi 

yang lebih kondusif bagi pegawai milenial, agar dapat berkontribusi optimal 

kepada organisasi; (b) masukan untuk merumuskan pendekatan komunikasi dan 

interaksi pegawai multi generasi dalam rangka mendekatkan generasi dan 

mengatasi konflik generasi; (c) masukan untuk mendorong peningkatan literasi 

TIK dan pemanfaatan fasilitas TIK untuk mendukung organisasi menghadapi 

tantangan era digital. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian meliputi analisis situasional konflik generasi yang terjadi di tempat 

kerja antara milenial dengan generasi tua (non-milenial); analisis lingkungan kerja 

multi generasi yang disukai oleh milenial untuk meningkatkan kinerjanya; penilaian 

literasi TIK pegawai milenial; serta pengujian hipotesis terkait pengaruh ketiga 

faktor tersebut terhadap kinerja milenial menggunakan faktor motivasi sebagai 

mediator. 

Penelitian kualitatif dimulai dengan melakukan analisis terhadap persepsi 

masing-masing kelompok generasi terhadap isu milenial di tempat kerja. Dimensi-

dimensi dari konflik generasi dan lingkungan kerja diidentifikasi melalui studi 

pustaka, sedangkan dimensi kinerja diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

menggunakan cara penilaian sendiri (self assessment). Kajian tentang literasi TIK 

meliputi kesiapan pegawai dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan 

pemanfaatan  TIK dalam pekerjaan, yang dalam penelitian ini dibatasi pada 

perangkat TIK berupa komputer, telepon seluler dan internet.  

Partisipan dalam wawancara dan FGD adalah pegawai BPOM dari kedua 

kelompok generasi, dari berbagai unit kerja, lokasi, jabatan, dan masa kerja, yang 

ditentukan secara purposive. Responden penelitian survei dibatasi hanya kelompok 

milenial yang telah bekerja di BPOM selama lebih dari dua tahun dari berbagai unit 

kerja, lokasi, posisi, dan masa kerja. Lokasi survei adalah di kantor pusat (Jakarta) 

dan kantor Balai Besar/Balai POM di Banda Aceh, Pangkalpinang, Makassar, Palu, 

Samarinda, dan Surabaya. 

 




