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Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Assalamu ‘alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Om swastiastu,  

Namo buddhaya,  

Salam kebajikan 

 

Yang saya hormati,  

Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas 

Gadjah Mada; 

Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah 

Mada; 

Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah 

Mada; 

Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada; 

para Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua Lembaga di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada; 

para dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada; serta 

para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. 

 

Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, izinkanlah saya 

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita 

semua diberi kesempatan untuk berkumpul di Balai Senat Universitas 

Gadjah Mada (UGM) yang terhormat dan sangat bersejarah ini. Saya 

dan keluarga juga ingin mengucapkan beribu terima kasih atas 

kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan 

waktu untuk mengikuti acara Pidato Pengukuhan Guru Besar pada pagi 

hari ini.  

Kepada segenap Pimpinan Dewan Guru Besar UGM, saya 

mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk 

menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang 

Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM yang 

berjudul Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif Dalam 

Memenangkan Persaingan di Era VUCA (Volatile, Uncertain, 

Complex and Ambiguous). Tema yang saya angkat dalam pidato 
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pengukuhan ini berangkat dari kondisi perkembangan Ilmu Manajemen 

dan Kebijakan Publik yang dihadapkan pada perubahan lingkungan 

birokrasi yang makin kompleks sebagai konsekuensi dari kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang muncul sebagai alat 

tata kelola ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pembentukan 

konstruksi terhadap model baru partisipasi masyarakat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Mengurai Akar Persoalan Birokrasi Publik di Indonesia 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sering 

menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan di Indonesia jangan 

hanya dilihat dari perspektif historis, yaitu dengan menyandingkan 

kondisi kita saat ini dengan masa lalu, tetapi juga harus dilihat dari 

kacamata komparatif, yakni membandingkan kemajuan yang kita raih 

dengan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Hanya dengan cara itu, 

kita dapat mengetahui posisi Indonesia saat ini di tengah-tengah 

kemajuan yang mampu digapai oleh bangsa-bangsa yang lain. Cara 

pandang yang digunakan oleh Presiden dalam melihat keberhasilan 

pembangunan Indonesia tersebut tentu semakin memosisikan birokrasi 

publik Indonesia, yang selama ini berperan sebagai motor utama 

penggerak pembangunan, dalam posisi yang penuh tantangan. 

Selanjutnya sebuah pertanyaan besar layak kita ajukan adalah siapkah 

birokrasi publik Indonesia membawa bangsa Indonesia memenangkan 

persaingan dengan bangsa-bangsa lain untuk membawa Indonesia 

menjadi negara maju sehingga kita terbebas dari jebakan middle income 

trap?  

Seperti kita ketahui bersama bahwa pusat ekonomi dunia saat ini 

telah bergeser dari Kawasan Eropa-Amerika ke Kawasan Asia Pasifik 

karena adanya aktivitas ekonomi global yang menurun dari 3,6 persen 

tahun 2018 menjadi 3,3 persen tahun 2019. Penurunan ini tentunya 

berimplikasi pada kegiatan perekonomian di negara-negara maju yang 

diproyeksikan akan terus melambat secara bertahap akibat dampak 

stimulus fiskal AS yang berkurang. Kemudian kondisi global ini 

memberikan momentum pada ekonomi pasar di negara-negara 

berkembang yang terbukti berkontribusi pada pendapatan domestik 
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bruto (PDB) dunia sebesar 59,81 persen tahun 2019. Sementara itu, 

sisanya sebanyak 40,19 persen disumbang oleh PDB dari negara-negara 

maju. Fenomena pergeseran pusat ekonomi dunia ini tentu saja 

menyebabkan aliran modal asing ke negara-negara berkembang di 

Kawasan Asia Pasifik menjadi semakin meningkat pula. Indonesia, 

dalam konteks ini, berpeluang mengundang lebih banyak aliran modal 

asing masuk ke dalam negeri mengingat potensi pasar yang dimilikinya 

sangat besar, ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku yang 

memadai, serta keuntungan dari bonus demografi yang mampu 

menyediakan jumlah tenaga kerja usia produktif yang melimpah.  

Namun sayangnya, potensi ini belum dapat ditangkap dengan 

baik oleh birokrasi publik Indonesia. Penyebabnya adalah apabila 

dilihat menggunakan perspektif outward looking, akan tampak bahwa 

birokrasi publik Indonesia makin jauh tertinggal dalam perlombaan 

dibandingkan dengan negara-negara lain yang dulu memulai 

pembangunan dari garis start yang sama, misalnya jika kita ambil 

Korea Selatan sebagai perbandingan. Berbagai indikator kemajuan 

yang sering dipakai untuk menilai kemajuan pembangunan suatu 

negara mendukung sinyalemen tersebut. Sebagai contoh, jika dilihat 

dari Human Development Index (HDI), posisi Indonesia berada di 

peringkat keenam di ASEAN; di belakang Singapura, Brunei 

Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika menggunakan 

Global Competitiveness Index 2018, posisi Indonesia hanya berada di 

peringkat keempat di antara negara ASEAN yang lain. 

Indikator lain yang menunjukkan penyebab kekalahan Indonesia 

berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain adalah adanya kebijakan 

pembatasan investasi asing yang dapat masuk ke Indonesia. Kebijakan 

pembatasan ini lazim dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara 

untuk mengatur investasinya. Akan tetapi, pengalaman beberapa negara 

menunjukkan bahwa semakin maju tingkat pembangunan ekonomi 

suatu negara akan semakin terbuka negara itu terhadap investasi asing. 

Dengan demikian, daftar bidang usaha yang masuk dalam daftar negatif 

investasi asing otomatis juga semakin pendek dan semakin mudah 

persyaratannya. Pada akhirnya pembatasan terhadap investasi asing 

langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia mencegah terbentuknya 

bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong 
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ekspor. Stok investasi langsung Indonesia hanya 22,1 persen dari PDB 

tahun 2018 dan berada jauh dibandingkan dengan Filipina (25,1 

persen), Malaysia (43 persen), Thailand (45,7 persen), dan Vietnam 

(60,1 persen). Pembatasan terhadap investasi asing ini juga 

mengakibatkan hilangnya 8 persen investasi berorientasi ekspor yang 

masuk ke Indonesia dan rendahnya upah tenaga kerja Indonesia: 

sebesar 15 persen daripada yang seharusnya diterima.   

Fakta yang lain dapat diamati juga dari defisitnya neraca 

pembayaran yang semakin besar apabila dilihat dari angka ekspor-

impor barang dan jasa. Terkait hal ini, dibandingkan dengan negara 

East Asia and Pacific serta OECD high income countries, posisi 

Indonesia masih jauh tertinggal. Terus meningkatnya angka defisit 

transaksi berjalan ini menjadi tanda bahwa bangsa kita kalah produktif 

daripada bangsa-bangsa yang lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

bangsa kita masih menjadi bangsa konsumen dibandingkan sebagai 

bangsa produsen. Realitas tersebut juga terkonfirmasi dengan adanya 

fenomena penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang 

muncul terlalu dini di Indonesia. Porsi industri manufaktur kita tercatat 

sebesar 20,07 persen terhadap PDB, dengan angka pertumbuhan 

industri manufaktur 4,45 persen yang lebih rendah dibandingkan 

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Akibatnya 

adalah Indonesia belum berhasil mencapai tahap reindustrialisasi, tetapi 

justru mengalami deindustrialisasi prematur. 

Di lain sisi, untuk menjelaskan penyebab birokrasi publik kita 

masih lemah adalah dengan melihatnya dari perspektif inward looking. 

Birokrasi publik Indonesia menghadapi persoalan yang tidak 

sederhana, antara lain, berupa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

melambat dan cenderung stagnan. Kontributor utama masalah ini 

adalah banyaknya regulasi dan dimensi institusional yang menjadi 

kendala bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini Pemerintah Indonesia 

sedang berjuang untuk menarik investasi asing yang lari ke Vietnam 

dan Kamboja. Meskipun pemerintah telah menawarkan berbagai 

insentif fiskal, ternyata tidak serta-merta hal itu menarik minat investor 

asing. Faktor-faktor, seperti pembebasan lahan, infrastruktur, peraturan 

ketenagakerjaan, dan penyederhanaan proses perizinan, berkontribusi 

pada munculnya akar permasalahan tersebut. Prosedur bisnis yang 
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panjang, membutuhkan waktu yang lama, dan mekanismenya yang 

kompleks, misalnya, dapat ditemukan ketika perusahaan-perusahaan di 

Indonesia menyelesaikan urusan kepabeanan dan dokumen ekspor 

barang. Untuk urusan tersebut, paling tidak butuh waktu 4,5 hari bagi 

perusahaan untuk menyelesaikannya. Sementara itu, untuk urusan yang 

sama, Singapura hanya membutuhkan 0,5 hari, Malaysia 1,6 hari, dan 

Thailand 2,3 hari. Hal yang sama juga terjadi untuk penyelesaian proses 

impor yang memakan waktu 8,6 hari. Waktu tersebut jauh lebih lama 

daripada negara-negara lainnya di ASEAN. Alih-alih mendukung 

penciptaan dan pengembangan bisnis, regulasi yang ada justru malah 

menjadi penghambat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila 

nilai perdagangan internasional kita saat ini hanya menyumbang 40 

persen dari PDB, terendah sejak awal 1970-an. 

Dengan segala persoalan birokrasi tersebut, tidak mengherankan 

jika peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia kalah dari 

Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam. 

Rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh birokrasi Indonesia 

tercermin dari indeks kualitas peraturan (regulatory quality index) dan 

indeks efektivitas pemerintah (government effectiveness index) yang 

menempatkan Indonesia di posisi juru kunci dibandingkan dengan 

negara-negara lain di kawasan ASEAN. Permasalahan birokrasi publik 

Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas kebijakannya semata, tetapi 

juga disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan dan koordinasi 

antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta 

perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron (Purwanto & 

Pramusinto, 2018).  

Para hadirin yang saya hormati,  

Mengapa Birokrasi Publik Belum Mampu Merespons Masalah 

Strategis Pembangunan di Indonesia?  

Ada beberapa penjelasan untuk dapat menjawabnya. Pertama, 

birokrasi publik kita tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam 

merumuskan kebijakan dengan cepat dan tepat untuk menyikapi situasi 

dunia yang terus berubah dan bergerak secara dinamis, terutama di 

bidang informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT). Pengembangan 
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ICT dan E-Government di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang 

signifikan jika disandingkan dengan negara-negara lain. 

Kedua, secara teoretis, birokrasi publik bekerja dengan 

berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol. Empat 

prinsip dasar birokrasi Weberian inilah yang membentuk karakter 

birokrasi publik Indonesia (Serpa & Ferreira, 2019).  Pada mulanya 

penerapan empat prinsip ini dalam birokrasi publik diharapkan akan 

menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang stabil. Oleh karena itu, 

tidak heran apabila implementasi peraturan dan prosedur yang rigid dan 

hierarkis sebagai pelaksanaan fungsi kontrol merupakan nilai utama 

dan pegangan kaum birokrat. Namun, pengekalan terhadap prinsip 

tersebut justru membuat birokrasi gagal menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi dan merespons tuntutan publik yang makin 

demanding. Di tengah dahsyatnya perubahan, birokrasi tetap 

mempertahankan prosedur yang hierarkis dan rigid ini, serta terus 

berupaya melakukan standardisasi dan formalisasi agar tercipta 

lingkungan yang stabil. Celakanya, kekakuan dalam memedomani 

berbagai prinsip tersebut telah menafikan realitas bahwa ketika 

masyarakat berubah, birokrasi pun harus beradaptasi demi merespons 

perubahan tersebut. Namun, gejala inersia yang melingkupi tubuh 

birokrasi kita menyebabkan berbagai pedoman bertindak yang pada 

mulanya dimaksudkan untuk membuat birokrasi bekerja secara efektif 

dan efisien dalam melayani kepentingan publik, hari ini justru 

menjelma menjadi azimat yang disakralkan. Birokrasi publik kita 

kehilangan ruang untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

juga karena kultur yang terbentuk dalam birokrasi adalah kultur yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan 

kepastian (Dwiyanto, 2016).  

Sebagai seorang praktisi yang mengelola urusan manajerial di 

perguruan tinggi, saya dapat sedikit memberikan contoh penerapan 

prosedur yang rigid dan kompleks ini pada proses akreditasi perguruan 

tinggi yang diterapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). Dokumen akreditasi sembilan standar saat ini 

membutuhkan 45 jumlah data yang diperlukan untuk mengisi borang 

Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) dan 79 pertanyaan yang perlu 

dijawab oleh setiap prodi pada Laporan Evaluasi Diri (LED). Prodi dan 
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fakultas minimal membutuhkan waktu enam bulan untuk melengkapi 

data-data tersebut sebelum masa akreditasi sebuah prodi berakhir. 

Dapat dikatakan bahwa seluruh aktivitas melengkapi data tersebut 

hanyalah kesibukan yang semu dan tidak banyak bermanfaat bagi upaya 

peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Namun 

sayangnya, prosedur yang rumit tersebut malah melalaikan aspek 

substantif, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas prodi 

yang dievaluasi?  

Terciptalah sebuah ironi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi 

teknologi yang menuntut birokrasi mampu menjadi turbin penggerak 

dalam merespons perubahan yang serba cepat dan mendadak tersebut, 

tetapi birokrasi kita justru masih mempertahankan wajah ‘jadul’-nya. 

Munculnya fenomena data raksasa (big data) yang memiliki karakter 

5Vs, yaitu Velocity (data cepat berubah secara real time), Volume (data 

yang ada memiliki volume yang besar), Variety (bentuknya beragam), 

Value (data memiliki nilai yang sangat berharga), dan Veracity (data 

yang ada memiliki akurasi), juga belum menggugah birokrasi kita untuk 

segera bangun dan bertindak (Kitchin, 2014b). Sementara itu, disrupsi 

teknologi dan keberadaan big data ini telah mengubah pandangan dan 

harapan masyarakat terhadap cara bekerja dan bertindak birokrasi 

publik (Reddick, Chatfield, & Ojo, 2017). Masyarakat saat ini tidak 

hanya menghendaki birokrasi bekerja dengan efektif dan efisien, tetapi 

lebih dari itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih proaktif menanggapi 

kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan yang kompleks, dan 

menawarkan visi kreatif untuk masa depan.  

Bapak dan Ibu yang saya banggakan,  

Proses formulasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi 

membutuhkan durasi waktu yang panjang dan tidak jarang juga 

menyerap sumber daya yang besar. Sering terjadi biaya yang diperlukan 

untuk melahirkan sebuah kebijakan justru lebih besar daripada manfaat 

yang akan didapatkan oleh masyarakat. Model birokrasi Weberian yang 

hierarkis dan terkonsentrasi, dengan kuasa mengambil keputusan 

terletak pada pimpinan puncak, juga sering membuat proses 

pengambilan keputusan menjadi lamban. Lebih dari itu, kelambanan 

tersebut berdampak pada hilangnya momentum untuk menyelesaikan 
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masalah yang muncul dalam masyarakat. Oleh para ahli, penyakit yang 

demikian sering disebut sebagai time-lag atau decision making delay, 

yaitu jeda waktu antara perumusan suatu kebijakan dengan 

implementasinya (Jovanovski and Muric 2019). Akibat time-lag ini, 

permasalahan kebijakan telah bergeser dan boleh jadi berkembang 

menjadi semakin rumit ketika akhirnya suatu kebijakan berhasil 

dirumuskan.  

Di Indonesia, fenomena decision making delay ini dapat kita 

jumpai dengan mudah pada kasus penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), dan juga Rencana Strategis (Renstra). 

Mekanisme penyusunan berbagai dokumen ini harus melalui fase-fase 

yang berurutan, serta membutuhkan proses yang panjang dan biaya 

yang tidak sedikit. Sayangnya, upaya yang luar biasa tersebut sering 

tidak sebanding dengan manfaatnya. Berbagai dokumen perencanaan 

pemerintah yang berlaku untuk masa lima tahun ke depan yang kaku 

dan tidak prediktif tersebut sering tidak lagi faktual saat 

diimplementasikan. Perencanaan yang seharusnya menjadi solusi 

malah sering kali justru menjadi masalah karena kurangnya kapasitas 

pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang 

baik, bahkan diperburuk dengan adanya intervensi dari elite politik di 

daerah yang menggunakan anggaran dan dokumen perencanaan untuk 

tujuan korupsi (Keban, 2019).  

Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati,  

Keterbatasan kapasitas birokrasi publik dalam merespons 

kompleksitas permasalahan yang ada dewasa ini sering kali disebabkan 

oleh keterbatasan waktu, biaya, dan tumpang-tindihnya satu kebijakan 

dengan kebijakan lainnya. Keterbatasan ini pada akhirnya membuat 

pengambil kebijakan tidak memiliki banyak alternatif pilihan kebijakan 

yang akan ditempuh. Dengan demikian, alih-alih merumuskan strategi 

paling optimal atas sebuah permasalahan, dalam membuat kebijakan, 

birokrasi publik cenderung hanya mengambil strategi yang 

dipandangnya cukup memuaskan berdasarkan atas persepsi rasionalitas 

pribadinya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai 

kendala yang ada selama ini, terkait dengan waktu, biaya, dan 
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kemampuan untuk memproses informasi, menjadi sangat mungkin 

untuk diatasi.  

Integrasi ICT di sektor pemerintahan di Indonesia tidak hanya 

terbatas pada upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif, yaitu 

peningkatan efisiensi seluruh masyarakat dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam menghadapi 

tantangan global (Purwanto, 2018). Melalui big data analytics 

misalnya, birokrasi publik dapat membuat kebijakan dengan 

memanfaatkan berbagai informasi yang ada, seperti menganalisis opini 

publik di media sosial, memproduksi beragam data sensus, atau 

menggunakan algoritma untuk melihat dampak dan koneksi 

antarkebijakan. Sumber data yang dihasilkan dari big data ini bersifat 

dinamis dan real time, jauh berbeda apabila dibandingkan dengan 

laporan standar kinerja masa lalu. Penggunaan teknologi dalam proses 

pembuatan kebijakan, yaitu menggabungkan beragam informasi dalam 

skala besar yang sebelumnya terpisah, telah melahirkan era baru dengan 

seorang policy maker yang dapat menampilkan korelasi-korelasi 

tersembunyi antarvariabel yang sebelumnya hampir mustahil untuk 

dilakukan. Langkah ini pada akhirnya bukan hanya memangkas waktu 

dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan 

hasil kebijakan birokrasi publik yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan publik berdasarkan evidence-based policy.  

Para hadirin yang saya muliakan, 

Kebijakan Publik yang Inovatif dan Agile  
Kebijakan publik yang inovatif itu sesungguhnya tidak hanya 

menekankan pada penggunaan ide-ide baru dan ilmu pengetahuan 

semata, tetapi justru kembali pada esensi dasar sebuah kebijakan, yaitu 

kemampuannya untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. 

Kebijakan yang inovatif tersebut memerlukan beberapa prakondisi, 

seperti sumber daya manusia yang berkualitas, lingkungan kerja yang 

dinamis, integrasi dengan ilmu pengetahuan baru, serta kolaborasi 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, 

konsep agile hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah 
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paradigma organisasi yang baru. Meskipun pada awalnya terminologi 

agile ini dipakai oleh pengembang software untuk merujuk pada 

metode dan praktik di bidang teknologi dan pelayanan digital yang 

lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, dalam perkembangannya 

logika agile juga diterapkan untuk meningkatkan struktur, proses, 

perilaku, dan budaya birokrasi publik (Cooke, 2012). Mengapa dalam 

dua dekade terakhir ini banyak pemerintah di dunia mengadopsi 

paradigma agile ini? Hal itu karena mereka menyadari kebutuhan untuk 

bekerja lebih strategis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan yang 

menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang lebih baik. Dengan 

demikian, agile bukanlah sebuah tujuan, melainkan syarat untuk 

mendorong agar birokrasi publik bekerja lebih strategis.  
Kita dapat melihat penerapan paradigma agile oleh Vietnam dan 

Filipina dalam meningkatkan arus investasi asing (FDI). Di Vietnam 

misalnya, nilai FDI yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh adanya reformasi dalam 

peraturan hukum mengenai investasi dan pajak perusahaan. Kebijakan 

ini terbukti mampu menangkap peluang ketika 23 perusahaan Cina 

memperluas ekspansinya. Komitmen yang kuat terhadap globalisasi 

ekonomi diikuti dengan kecepatan bertindak dengan penyederhanaan 

peraturan secara holistik memegang peranan penting dalam 

keberhasilan sebuah kebijakan. Di titik inilah sesungguhnya paradigma 

agile diperlukan karena dapat membantu birokrasi menghasilkan 

transformasi yang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Kondisi ini 

tentu saja disadari sepenuhnya oleh pemerintah kita. Setidaknya 

terdapat 74 undang-undang yang perlu direvisi agar Indonesia dapat 

bersaing dengan negara-negara lainnya. Hal ini tentu saja menekankan 

perlunya birokrasi publik yang sederhana, lincah, dan cepat dalam 

melayani. Adanya perubahan pola pikir dan budaya birokrasi memberi 

bukti semakin diperlukannya paradigma agile dalam mereformasi 

birokrasi.  

Namun, disadari bahwa tantangan dalam menerapkan paradigma 

agile tidaklah mudah. Birokrasi dituntut untuk dapat menciptakan 

pelayanan publik yang bukan bersifat one suits for all, tetapi justru 

personalized. Cara kerja birokrasi publik selama ini terbukti tidak 

mampu menghasilkan kebijakan yang inovatif, seperti yang telah saya 
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uraikan sebelumnya. Birokrasi publik yang menerapkan paradigma 

agile ini akan merespons dengan cepat dan efektif setiap perubahan 

melalui penyesuaian kebijakan dan pelayanannya.  

Bapak dan Ibu yang saya banggakan,  

Dunia dan Situasi VUCA 

Secara sederhana, saya akan menjelaskan pengertian era VUCA 

serta proses kebijakan yang inovatif dan agile dapat menjadi pemenang 

dalam era VUCA ini. Terminologi VUCA (Volatile, Uncertain, 

Complex and Ambiguous) pertama kali dicetuskan dalam dunia militer 

Amerika Serikat (AS) pada 1987 untuk menggambarkan kondisi dunia 

multilateral yang dinamis, fluktuatif, penuh ketidakpastian, kompleks, 

dan ambigu sebagai hasil dari perang dingin. Namun, dalam beberapa 

dekade terakhir ini, terminologi VUCA menjadi populer dibicarakan di 

kalangan pengusaha dan kalangan akademisi. Pembicaraan tentang 

VUCA selalu dikaitkan dengan lingkungan yang tidak dapat 

dikendalikan karena adanya disrupsi. Disrupsi ini muncul pada 

masyarakat modern sebagai konsekuensi dari kemajuan ICT dan 

mobilitas manusia yang sangat tinggi. Kondisi ini tentu saja 

menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap ekspektasi 

masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah 

yang menyangkut kecepatan dan ketepatan. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, karakteristik birokrasi publik yang bekerja 

secara kaku, rutin, dan prosedural sangat bertolak belakang dengan 

kondisi VUCA yang saat ini dihadapi (Codreanu, 2016). Tentu saja 

apabila tidak diantisipasi dengan baik, VUCA yang seharusnya menjadi 

peluang bagi birokrasi publik untuk menciptakan kebijakan yang 

inovatif dan agile akan berubah menjadi ancaman yang serius bagi 

birokrasi.  

Saat ini kita menyadari bahwa dunia sedang menghadapi revolusi 

industri baru atau sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. 

Fenomena ini muncul karena hadirnya teknologi, seperti Artificial 

Intelligence (AI), big data, cloud computing, dan Internet of Thing 

(IoT). IoT memberikan ruang konektivitas antarorganisasi tanpa 

mengenal sekat-sekat waktu dan lokasi. Revolusi ini mendorong 
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banyak institusi dapat menyediakan berbagai hal secara instan, personal 

(customize) dan dengan skala yang masif. Kita dapat merasakan 

revolusi industri ini dengan kehadiran perusahaan-perusahaan, seperti 

Apple, Samsung, Tesla, Amazon, Google, Spotify, Whatsapp, serta 

untuk kasus Indonesia, ada Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, 

Ruang Guru, dan lain sebagainya. Kondisi seperti inilah yang disebut 

sebagai volatile, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat, tidak dapat 

diprediksi sebelumnya, tetapi memberikan efek yang besar dan tidak 

terduga. Semakin tidak stabilnya (volatile) dunia akan semakin cepat 

perubahan itu terjadi (Saleh & Watson, 2017). Perubahan yang sangat 

cepat ini diyakini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi pula. 

Mengapa ketidakpastian (uncertainty) mengancam cara kerja birokrasi 

publik kita? Hal ini karena dalam proses pengambilan kebijakan, 

birokrasi publik selalu merumuskannya berdasarkan atas pembelajaran 

masa lalu yang dipakai untuk memformulasikan kebijakan di masa 

depan. Metode forecasting extrapolatif yang mengandalkan data masa 

lalu untuk memprediksi masa depan tersebut tentu saja menjadi tidak 

relevan dengan tantangan masa kini yang semakin tidak berpola. Hal 

inilah yang menjadi akar masalah kebijakan publik kita yang tidak 

agile.  

Peningkatan mobilitas masyarakat dunia dan terus bertambahnya 

intensitas penggunaan teknologi telah menyebabkan batasan 

antarnegara menjadi semakin lebur. Situasi ini berdampak pada 

peningkatan kompleksitas tatanan masyarakat global. Banyaknya 

faktor dan aktor yang saling terkoneksi menyebabkan tingkat 

kompleksitas pun semakin tinggi sehingga sulit untuk menghasilkan 

keputusan yang di masa lalu dapat mengandalkan pendekatan pilihan 

rasional. Semakin kompleks sebuah isu akan semakin sulit untuk 

menganalisisnya. Masalah kompleksitas persoalan ini dapat kita 

rasakan pada cara kerja birokrasi publik. Aparat birokrasi publik kita 

yang lahir pada era generasi baby boomers (1946—1967) dan generasi 

X (1968—1980) dipaksa menghadapi masalah kekinian dan harus 

membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik yang lahir 

pada generasi milenial (1981—1994) dan generasi Z (1995—2010). 

Birokrasi publik dihadapkan pada kompleksitas gap antargenerasi 

(generation gap) dalam aspek cara kerja dan ekspektasi yang berbeda 
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(Kornelsen, 2019). Misalnya, dari cara menyampaikan keluhan 

terhadap kinerja birokrasi, generasi milenial dan generasi Z cenderung 

menggunakan platform media sosial daripada cara-cara yang 

tradisional. Contoh adalah apabila kita melihat piramida usia PNS kita 

yang didominasi oleh kelompok usia 41—60 tahun dengan jumlah 

mencapai 2.896.821 orang, sedangkan PNS dengan kelompok usia 

18—40 tahun hanya berjumlah kurang dari separuhnya, yaitu 

1.288.682. Di era ketika perusahaan-perusahaan start-up tumbuh subur 

serta memberi harapan masa depan dan suasana kerja yang lebih 

menyenangkan, anak-anak muda di usia 20—30 tahun yang memilih 

mengabadikan dirinya untuk bekerja sebagai PNS seharusnya diberikan 

jaminan untuk berkembang, baik dari sisi karier maupun pengalaman. 

Namun, karena tidak adanya program, seperti nurturing talent, bagi 

mereka, di usia yang memiliki banyak keinginan untuk dikejar dan 

semangat yang menggebu, mereka menjadi mudah merasa burn out. 

Kelelahan ini muncul karena sifat pekerjaan yang dilakukannya sangat 

statis dan tidak menantang. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang 

dengan sifat birokrasi yang agile.  

Masalah besar bagi birokrasi, terutama dalam pengambilan 

keputusan, adalah ketidaklengkapan informasi yang diperoleh. 

Ketidaklengkapan informasi ini berdampak pada kegamangan atau 

ambiguitas birokrasi publik untuk menghasilkan keputusan yang tepat 

yang pada akhirnya merugikan kepentingan banyak pihak (Abidi & 

Joshi, 2018).  

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, 

Bagaimana Mewujudkan Birokrasi dan Kebijakan Publik yang 

Agile dan Inovatif Menghadapi VUCA? 

Kehadiran terminologi agile sebagai paradigma organisasi yang 

baru dan lingkungan VUCA yang dihadapinya tentu harus kita lihat 

sebagai peluang untuk menghadirkan birokrasi publik dengan DNA 

yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Birokrasi publik ini 

adalah birokrasi yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, yang 

mampu menciptakan pola perumusan kebijakan, kapasitas perumus 

kebijakan, bahkan model-model pelatihan baru yang dapat menciptakan 
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aktor kebijakan yang agile. Selain kualifikasi teknis yang mumpuni, 

kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif dalam upaya pemecahan 

masalah yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial-behavioral 

dalam wujud kemampuan bekerja sama dan adaptif dengan lingkungan 

baru haruslah menjadi kapasitas utama bagi birokrasi publik dalam 

melakoni era Revolusi Industri 4.0. 

Namun, perlu dicatat juga bahwa jantung keberhasilan birokrasi 

dan kebijakan publik yang agile terletak pada kemampuan birokrasi 

publik untuk mau berubah dan bergerak. Banyak orang memiliki ide-

ide perubahan yang inovatif, tetapi hanya sedikit yang mampu 

mengimplementasikannya menjadi kenyataan. Itulah sebenarnya 

jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan di awal pidato ini, yaitu 

mengapa kita dulu berangkat dari garis start yang sama dengan bangsa-

bangsa lain dalam melakukan pembangunan, tetapi kita makin tercecer 

di belakang? Pada tataran ini tentu saja agility tidak akan terwujud dan 

birokrasi publik juga semakin tertinggal jauh dari negara-negara di 

dunia. Saya kembali menekankan bahwa saat dunia sedang menghadapi 

situasi VUCA, birokrasi publik Indonesia telah seharusnya belajar 

bahwa perubahan tidak akan dapat diantisipasi dengan mereplikasi 

pengalaman-pengalaman di masa lalu.  

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan 

birokrasi publik yang agile dan inovatif dalam era VUCA ini? Ada 

prinsip-prinsip yang harus dipahami bagi birokrasi publik ketika 

menerapkan paradigma agile ini. Prinsip ini menjelma menjadi 

prakondisi yang harus dipenuhi oleh birokrasi untuk berubah. Pertama, 

birokrasi publik perlu merumuskan value proposition yang akan 

diwujudkan dengan metode agile dan melakukan agility shift, yaitu 

mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang 

lebih terbuka, adaptif, dan responsif  (Dhir & Sushil, 2018). Metode 

agile yang dimaksud adalah mengubah upfront planning dengan 

incremental planning, menetapkan kualitas produk layanan di depan 

dan memastikan kualitas tersebut terjaga melalui serangkaian proses 

yang panjang, mengidentifikasi dan mengatasi berbagai risiko teknis 

yang muncul sejak awal. Selain itu, juga meminimalkan dampak yang 

muncul dari berbagai perubahan yang dibutuhkan, merealisasikan 

business value secara berkelanjutan, memberikan kepercayaan pada 
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seluruh pegawai untuk merealisasikan business value tersebut dan 

meningkatkan komunikasi antara lingkungan kerja dengan anggota tim 

yang bertugas mengelola program organisasi untuk meningkatkan 

relevansi, kemanfaatan, kualitas, dan penerimaan masyarakat sebagai 

konsumen (Cooke, 2012). Metode agile ini apabila dijalankan akan 

mengubah pola pikir birokrasi publik dalam mengambil keputusan 

sekaligus juga mengikis mentalitas silo yang selama ini menjadi bagian 

dari cara kerja birokrasi. Metode ini juga dapat mengurangi 

kompleksitas dan mengeliminasi pengulangan dari setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh birokrasi. Ketika sebuah birokrasi publik memutuskan 

untuk mengadopsi paradigma agile, secara fundamental akan terjadi 

perubahan budaya kerja birokrasi menjadi lebih kolaboratif dan 

responsif. Manajemen kinerja birokrasi akan lebih berfokus pada proses 

inovatif dengan adanya ruang-ruang untuk mewujudkan evidence-

based policy yang tidak hanya dibatasi dari data-data tradisional, tetapi 

juga sumber data lainnya agar informasi menjadi lebih faktual dan 

dinamis. 

Kedua, karakter pemimpin haruslah siap menghadapi lingkungan 

yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang 

proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan (Bradley, 

et.al., 2015; Kitchin, 2014a). Pemimpin yang agile memiliki visi yang 

jelas yang berfokus pada tren baru dan tujuan organisasi yang strategis. 

Selain itu, pemimpin perlu menyusun kebijakan yang fleksibel terhadap 

penggunaan sumber daya di mana dan kapan sumber daya tersebut 

dialokasikan. 

Ketiga, melakukan pendekatan citizen-centric. Warga negara 

(citizen) memegang peranan yang amat penting dalam kebijakan publik 

yang agile. Oleh karena itu, birokrasi publik harus dapat membebaskan 

dirinya dari first law of organization gravity, yaitu kondisi dengan 

orang-orang yang ada dalam organisasi menghindari pekerjaan yang 

memerlukan pertemuan langsung dengan pelanggan. Penerapan citizen-

centric approach dalam penyusunan standar pelayanan harus bekerja 

sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya 

adalah menyusun strategi untuk menguasai perubahan dan 

ketidakpastian (Shah & Stephens, 2005). Birokrasi publik juga harus 
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menjadi fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai tuntutan 

pelanggan dan perubahan zaman. 

Keempat, investasi sumber daya manusia untuk menguasai 

bidang ilmu-ilmu baru. Dengan perkembangan ICT, birokrasi publik 

harus memahami bahwa pelanggannya telah berubah, baik itu perilaku 

maupun ekspektasinya pada layanan publik. Untuk itu, birokrasi publik 

yang agile perlu melakukan investasi sumber daya manusia untuk 

memiliki kemampuan digital, seperti artificial intelligence, machine 

learning, ataupun predictive algorithm. Agility dapat dicapai melalui 

integrasi organisasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang 

terampil dan berpengetahuan serta penggunaan teknologi. Ketika IoT 

melahirkan revolusi organisasi, yang menjadi dasar berpikirnya adalah 

pola pikir mesin. Untuk itu, kita harus mampu memahami cara berpikir 

mesin yang berbeda daripada manusia. Kita tidak dapat berpikir seperti 

mesin sehingga sebenarnya diperlukan interaksi dan integrasi antara 

cara kerja mesin dan cara kerja manusia untuk menghasilkan smart 

policy. Kekuatan cara berpikir mesin justru seyogianya harus mampu 

menjadi alat untuk mengantisipasi persoalan tumpang-tindihnya 

kebijakan yang sering menjadi penghalang bagi sebuah inovasi 

kebijakan itu muncul. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara cara 

berpikir mesin, nilai-nilai pemerintah, dan preferensi masyarakat serta 

membenturkannya dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan 

pasar inilah yang disebut sebagai strategic sensitivity (Mergel, 2016). 

Untuk itu, sumber daya yang adaptif dan capable untuk 

mengintegrasikan semua ini dalam pembuatan keputusan birokrasi 

menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam manajemen kerja 

birokrasi publik yang agile dan inovatif.  

Para hadirin yang saya muliakan,  

Sebagai penutup pidato ini, saya ingin kembali menggarisbawahi 

bahwa birokrasi publik perlu menjadi agile dan inovatif tidak hanya 

untuk meningkatkan layanan publiknya, tetapi juga menjawab 

tantangan masa depan yang serba tidak pasti. Sebagai paradigma baru 

dalam organisasi, birokrasi yang menerapkannya akan dapat 

meningkatkan transparansi dan menjaring partisipasi masyarakat yang 

jauh lebih besar. Tentu saja penggunaan teknologi serta penguasaan 
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kapasitas digital menjadi bagian yang tidak dapat dihindari bagi 

birokrasi. Sebagai organisasi yang tidak tunggal, birokrasi saling 

terhubung satu dengan lainnya dan ini membutuhkan keselarasan dari 

seluruh sistem pemerintahan yang berjalan. Eksplorasi terhadap metode 

dan cara kerja baru untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal 

haruslah menjadi bagian pembelajaran dari birokrasi publik kita. Agility 

menawarkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dari pelaku kebijakan 

untuk mempromosikan cara-cara inovatif memaksimalkan sumber daya 

dalam menghadapi lingkungan yang Volatile, Uncertain, Complex dan 

Ambiguous. Demikianlah gagasan saya tentang Kebijakan Publik yang 

Inovatif dan Agile dalam Memenangkan Persaingan di Era VUCA. 

Sebelum mengakhiri pidato saya, izinkan saya untuk menyampaikan 

penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan saya 

berdiri di depan hadirin yang mulia.  

Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan kepada 

Pemerintah Republik Indonesia, utamanya kepada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (d.h Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi), yang telah memberikan kepercayaan kepada saya 

untuk menyandang jabatan sebagai Guru Besar dalam bidang 

Kebijakan Publik. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada 

Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UGM yang telah 

menyetujui serta mengusulkan saya untuk menduduki posisi Guru 

Besar. Kepada Wakil Rektor bidang SDMA dan Direktur SDM UGM, 

kami sampaikan terima kasih karena telah mengawal proses 

administratif di UGM dan Jakarta. Terima kasih yang tulus juga saya 

sampaikan kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik UGM, para Guru Besar Fisipol UGM, para 

Pengurus Fakultas, serta Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan 

Publik yang telah menyetujui usulan kenaikan pangkat saya. 

Saya sangat berutang budi kepada seluruh guru saya yang telah 

mengajarkan ilmu dan kebajikan selama ini. Dalam kesempatan ini, 

izinkanlah saya menghaturkan terima kasih kepada: (1) Seluruh guru 

saya di SDN Sengon, SMPN 1 Kalasan, dan SMAN 1 Kalasan; (2) Para 

pembimbing saya saat menempuh pendidikan di UGM: Prof. Sofian 

Effendi dan Prof. Mohtar Mas’oed; (3) Promotor dan co-Promotor saya 

saat menempuh pendidikan di University of Amsterdam, Negeri 
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Belanda, Prof. Jan Breman dan Prof. Ben White; (4) Para mentor saya: 

Prof. Agus Dwiyanto (alm.), Prof. Pratikno, Dr. Pujo Semedi,  dan Dr. 

Nanang Pamuji Mugasejati. Kepada para wakil dekan: Pak Najib, Pak 

Parjan, Pak Wawan, Bu Poppy dan Pak Nurhadi, saya ucapkan terima 

kasih atas kekompakannya. Terima kasih juga kepada: Pak Paminto, Bu 

Ari, Bu Daning, Mas Bambang, Neny, Umi, Arika, dan Aldo, Tim 

Administrasi Fisipol. Untuk Mas Paryanto dan Mas Uling, terimakasih 

telah mengawal aspek teknis pengusulan kenaikan pangkat saya. 

Dalam menjalani berkarier sebagai dosen dan peneliti, saya 

mendapat dukungan tanpa henti dari keluarga besar MKP. Dalam 

kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada: Pak 

Mifthah, Pak Warsito, Pak Mias, Pak Muhadjir, Pak Agus Pram, Pak 

Kumorotomo, Pak Yuyun, Bu Ambar Wida, Pak Samodra, Pak 

Ratminto, Bu Ambar Teguh, Pak Hadna, Pak Suripto, Pak Made, Pak 

Elly, Bu Ola, Pak Gaby. Kepada generasi penerus MKP: Mas Ario, Mas 

Puguh, Mas Yoga, Mbak Indri, Mbak Nurul, Mbak Ari, Mbak Novi, 

Mas Yuli, dan Mbak Yunik terimakasih atas semangatnya. Terimakasih 

juga saya sampaikan kepada seluruh staf dan asisten di MAP yang 

selama ini banyak mendukung pekerjaan saya sebagai dosen dan 

peneliti.  

Selama kuliah di UGM, saya mendapat dukungan dan kasih 

sayang dari Bulik Tatik (alm.) dan Pakde Soemarsono (alm.) serta 

saudara-saudara saya: Dik Hendi, Dik Retno, Dik Danik, dan Dik 

Antok. Kepada kakak ipar saya, Mas Wisnu dan Bu Titin, serta adik 

saya, Erwahyuni, dan Om Wahono, terima kasih atas dukungan 

moralnya. Kepada Bapak Nolo Sulendra (alm.) dan Ibu Sri Swami 

(bapak dan ibu mertua saya), terima kasih telah mengizinkan putrinya 

menjadi pendamping hidup saya. Saya tidak mungkin berdiri di depan 

mimbar terhormat ini tanpa pengorbanan dari kedua orangtua saya. 

Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu saya: 

Bapak Projomintoro (alm.) dan Ibu Sri Sudariyah (alm.). Terakhir, 

kepada dua orang wanita yang paling penting dalam hidup saya: istri 

saya, Ratih, dan putri saya, Ori. Terima kasih kalian telah banyak 

berkorban untuk mendukung cita-cita saya. Sebelum menutup pidato 

ini, perkenankanlah saya mengucapkan beribu terima kasih kepada 

seluruh hadirin yang telah bersabar mendengarkan pidato pengukuhan 
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Guru Besar saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas budi baik Bapak/Ibu sekalian. 

 

Akhirul kalam, wa billaahi taufiq wal hidayah, wassalammu’alaikum 

warrahmatullaahi wabarakaatuh 
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