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rnempercepat as
pemerintah. Di e-
jumlah jaba&ur s-
tinya tugas pemerintah dalam

)'ang berbrgas memberika:r pela-
yanan internal dan ektemal s:rta
mengelola organisersi pemerintalr-
an,

Ada empat tujurrn rcf'ormasi me-
nurut Mosher (1967), yakni mela-
kr,Jran pr:rubahan inovatif terha-
dap kebijakan dan prograrn pelak-
sanaan, meningkatkan efektMtas
administrasi, meningkatJ<an kuali.
ta^s personat serta melakukan a,nti-
sipxi kritik dan keluhan pihak lu.
ar. Me
dilil ai
2005),
rne,r, dan tnasyar.akat (cifiZen),

Dal:un administrasi negara la-
m4 konstituen menjadi penting
dan utama karena peiabat publik
melalui j alur partai politik dan me-
rasa
dan
men
diter
meil,lngat pada era irri kebutuha:r
pelayanan dari masyarakat sema-
kin tinggi. Sementara dalam admi-

StrukturaFfungslonal

Kekecewaan rnasyarakat Iebih

rnen atarrpun masyaraklt misl<in

dan terpinl;girkan pe..lu lebih di-
tingkatkan. Pemberian informasi
kepa.da masyarakat nrelalui jabat-
an. fungsional perlu diirrteniifkan
agar muncul kesadan:n masyara.
kat untuk mernenuhi kewajiban-
nya sebagai warga negara. Kartu
tr,nda penduduk atau akta kelahir-
zinbisa saja tidak mcnjadi suatu ke-
butuhan karena pihaknya tidak
mengakses lembaga pendidikan
atau perbankan sebagai ciri marya-
rakatkonsumen

Pelayanan kepada seluruh ma-
syarakat bisa dilakukan dengan
dua cala, y.ritu melalrri julur per-
izinan di loket dan lemput bola
mendatangi kelompol< masyarakat
'ertentu. Bagi masyatakat mene.
ngah ke atas, pelayanan di loket bi-

Bagi kekrmpokpeft ama, menge-
lunrkan uang untrrk mcmoeroleh
pelayanan bisa merrjadi biasa.
rlkan tetapi, s ke-
lo,npok kedua luar
biasa dan dir kan,
Unhrk itu, standar pelayanirn mini-
mal yang dibuat perlu terus diso-
sialisasikan dengan cara jemput
bola sekalig'trs hanrs terasa man(ir
atnya.

Menempatkan pelayunan pada
jalul perizinan bisa terkesan dis-
kriminatif karena yang tidak men-
ia<'i l<onsunren ter.abaikan. posisi
apar'at kewilayirhar, yang terseblr,

pemerintah dalam rnenrbr:rikan
percerahan kepacta m,a,yarakat
kelompok kedua. Okfi sebatr itu,

ngat
terse
bihd
lanr mengornunikasikan l)rogram
pemerintah.

['ejahat r.truktur:rl se:ring kali le-
bih bersilirt. sc rcrr ron ial, sctlangkrrrr

Refornlasi Birokrosi
dqnPelayunon
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e-
tintah Kabupaten Tapanuli Selatan rnelalarkar urla melalui
ree-ngi,x:ering Tbjuan pokolmya ialah membe.ikan pe layanan
yanglebih cepatdantepatkt:pada masyural<at. Mclalui upaya
tersebut, dikalkulasi ki neria serta proporsi :rparatyang d i;rcrl u -

l<an suahr badal r, dinas, lemllaga, bagian, alau kan tor. Bisa sqja
terdapal kelebihan atau kelo rrangim. Yang penting terbangun ke-
seirntrau:,1an antiua struldur dan kapasitas mesin bit.okrasinya.

bersilht
selemo-

ikasi dua

burt umparibalik.

KolnunikasFedukasi

Kolrunikasi apat.at scjak rnasuk
kerja sebenirnya sudah dilakukan
melalui jalur prajabatan. Dalam
kegiatar-r tersebut sudah terkomu-

Selanjutrrya, kegiatan pembina-
an kari 'r diint.ensitkan oleh atasan
di
ba
pe
gcser. Perubahan seuracam ini un-
tuk seterusnya dapat diakomodasi
dalarn benhrkpelal ihan dan pendi-
dikan (tliklat) apara! bisa nielalui
diklat yang tersedia ataupun pen-
didil, rnlanjutan

Yang sering terjadi adalah nre-
nenrpatkan pendidik
S-2 atau S-3, sebagai
untuk meningkatkan

edukasi perlrr ditanantkan kepada
setilp aparat untuk memunculkarr
prestasi kedanya baik dalamjabat-
an fungsional maupun stru.ktural.
Mendoltrinl<ankegagalan di jabat-
an strulrtural akan menyebabkan
seseorang dipindah ke jabatan
fungsional bukan tindakan edu.ka-

ral.
Edukasi pun dilakukan peme-

rin[ah kepada masyarakat mclalui
komunikasi agar masyarakat men-

_nya. Masyaralmt pinggiran mung-
kin perlu waktu untuk diajak men-
jadipengawas.

Hanya tidak bijak ketika me-
rnaksa mengubah kebiasaan tanpa
penjelasan manfaat yang akan me-

but tidak meuyebabkan pembeng-
kakan anggaran rumah tangganva

memhiur-[
akar kalu'
na.

en dalam pos belanja pegawai. Se,'
cara internal tentu saja perlu di-
tingkatkan pula kesejaht^raan peX
gawai melalui penghargaan (ie-t
ward) dan hukurnar r (punr's,hmenf),
serta jangan sampai melahirkan,.
perlakuan diskriminasi ant4at
strukhrral dan'fu ngsional. Semogal
bermanfrrat.
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