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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Ba B ب

 - Ta T ث

 S|a’ S| S (dengan titik diatas) ث

 - Jim J ج

 Ha’ H  H (dengan titik ح

dibawah) 

 - Kha’ Kh خ

 - Dal  D د

 Zal  Z| Z (dengan titik diatas) ذ

 - Ra  R ر

 - Zai Z ز

Si س @n S  - 

 -  Syin  Sy ش

 Sad  Ş  S(dengan titik dibawah) ص

 Dad  D D(dengan titik ض

dibawah) 

 Ta  T T(dengan titik dibawah) ط

 Za  Z Z(dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik keatas‘ ع

 - Gain  G غ

 - Fa F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam  L ل

 - Mim  M م

 - Nun  N ن

 - Wawu  W و
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 - Ha  H ه

ُ    Hamzah ء  Apostrof  

 - Ya’ Y ي

 

B. Vokal 

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau 

harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

  َ  Fathah A A   

  َ  Kasrah I I   ُمن ر Munira 

 َُ  Dhammah U U   

 

2. Vokal Rangkap 

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  Contoh  Ditulis  

ي  َ  Fathah dan 

ya 

Ai a dan i كيف Kaifa 

و  َ  ksrah I I هول Haula 

 

C. Maddah(vokal panjang) 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 athah  Alif ditulis   Contoh         سال          ditulis   la 
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 athah   Alif maks r ditulis   Contoh          يسعى         diutlis Yas’  

Kasrah   Y ’ mati ditulis i  Contoh          مجيد         ditulis Maj  

 hammah    au mati ditulis   Contoh          يقول         ditulis Yaq  

 

D. Ta’Marbuthah 

1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap menjadi bahasa Indonesia,seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh:     هبت               dibaca hibah 

2.  Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh:        نعمج اللت   dibaca ni’matull h 

E.  a ddah Tas d d  

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 itulis ‘iddah               عدّة      

F. Kata sandang Alif L m 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya:   

 Ditulis Al-Rajulu              الرجل    

G. Hamzah  

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شيئ   ditulis 

  ai’un 

H. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 

berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya. Contoh: اهل السنت                                                    

ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah. 
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ABSTRAK  

Nama : Muh. Aqram Syauqi Larigau 

Nim   : 30600117044 

Judul : PATOLOGI BIROKRASI: Lelang Jabatan Struktural Dalam  

Sistem Pemerintahan Di Pemkab Takalar 

                                

 kripsi ini membahas tentang Patologi Birokrasi : Lelang Jabatan  truktural 
 i Pemerintahan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian  ang digunakan adalah 

 eskriptif Kualitatif   aitu tipe penelitian  ang berusaha menggambarkan secara 

jelas tentang Patologi Birokrasi: Lelang Jabatan  truktural  i permerintahan 

Kabupaten Takalar. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain. 

Bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam lelang jabatan di ruang lingkup 

pemerintahan Kabupaten. Takalar?  an Apakah  aktor Pendukung dan 

Penghambat Lelang Jabatan  alam Penguatan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Takalar Pada Tahun 2020?. tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam lelang jabatan dan apakah faktor 

pendukung dan penghambat lelang jabatan struktular di ruang lingkup pemerintah 

kabupaten. Takalar.  

Hasil penelitian  ang peneliti temukan  dalam dinamika lelang jabatan  ang 

dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar berjalan sesuai peraturan  dan 

prosedural  ang sudah ada. Akan tetapi implementasi dan realita  ang ada di 

dalam pemerintah daerah Kabupaten Takalar tidak sesuai dengan apa pers aratan 

 ang telah ditentukan. Karena Bupati menempatkan seorang pejabat dari hasil 

seleksi lelang jabatan  ang semestin a harus sesuai dengan latar belakang 

pendidikan instansi  ang akan dipimpin nantin a. Ini memberikan sebuah 

gambaran bahwasan a lelang jabatan  ang dilaksanakan masih terdapat sebuah 

praktik-praktik Nepotisme dalam penentuan pejabat dari hasil lelang jabatan  ang 

juga mengakibatkan Pemerintah  aerah Kabupaten Takalar terindikasi sebuah 

Patlogi birokrasi  ang men erang birokrasi pemerintah bentuk patologi birokrasi 

 ang ditimbulkan  akni :  isfungsi Birokrasi dan Maladministrasi.  edangkan 

faktor pendukung dan penghambat dari lelang jabatan  ang dilaksanakan 

pemerintah kabupaten takalar  aitu ; 1.  aktor pendukung  terbukan a secara 

umum informasi lelang jabatan  tersedian a segala sarana dan prasarana  dan 

tersedian a anggaran dari pemerintah kabupaten takalar dalam lelang jabatan. 2. 

 aktor penghambat  rekomendasi dari Komisi Aparatur  ipil Negara  ang selalu 

telat diterbitkan sehingga pemerintah daerah takalar kesulitan dalam melantik 

pejabat dari hasil seleksi lelang jabatan. 

Kata Kunci : Patologi Birokrasi,Lelang Jabatan,Pengambilan Keputusan 
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BAB I  

PENDAH ULUAN  

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara merupakan aktor utama dalam tatanan birokrasi 

dipemerintahan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

penyelenggaraan p elayanan publik.
1
 Istilah lelang jabatan hanya dikenal 

sebagai pengisian jabatan yang kosong dalam birokrasi pemerintahan yang 

dilakukan untuk memenuhi meritokrasi. Menurut UU ASN pasal 1 No. 22 

tentang Sistem Merit ad alah kebijakan dan Manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,agama, 

asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,umur, atau kondisi kecacatan.
2
 

Untuk melaksanakan merit sistem undang-undang mewajibkan pengisian 

jabatan tinggi melalui seleksi terbuka dan instansi menerapkan prinsip-

prinsip merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.  

Pemerintah dengan jajarannya, yang dikenal sebagai birokrasi 

mempunyai peranan yang cenderung dominan mengambil kebijakan 

pembangunan. Dengan kata lain bahwa pemerintah memiliki peranan dalam 

setiap keputusan dan kebijakan proses administrasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam perkembangannya tidak lepas 

dari segala hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh perilaku para 

aparaturnya (sumber daya manusia). Hambatan yang dimaksud disebut 

                                                             
1 Mokhsen Nuraida Dwiputrianti Septiana,dkk, Pemetaan Penerapan Sistem Merit 

dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 

2018),hal 1 
2 Undang – undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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sebagai patologi birokrasi. Patologi birokrasi dalam organisasi publik 

merupakan suatu penyakit birokrasi yang gejalanya sering kali tidak terlihat 

dalam suatu pemerintahan, namun ketika penyakitnya sudah berlangsung 

sejak lama, artinya akan menggangu kelancaran tugas oprasional dan 

meresahkan para Aparatur Sipil Negara dan akan menjadi permasalahan 

dalam birokrasi tersebut.
3
 Salah satu upaya pencegahannya adalah reformasi 

administrasi atau reevaluasi terhadap peran kepemimpinan. 

Dominasi peran birokrasi dalam kehidupan masyarakat menuntut 

birokrasi mampu mengembangkan visi dan misi daerah. Pemerintah daerah 

diharapkan mampu menyelenggarakan fungsi dengan semua aktivitas yang 

menjadi tanggungjawab dengan tingkat efisiensi dan evektivitas dalam 

keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang pemerintah daerah yang 

dimilikinya. Sehingga pemahaman mengenai kesakitan birokrasi (patologi 

birokrasi) yang paling utama untuk diamati, diantisipasi ataupun 

disembuhkan sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan terwujud.
4
 

Terjadinya penyakit birokrasi di pengaruhi oleh dua fakotr, yakni faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal di pengaruhi oleh unsur budaya 

organisasi, sistem/prosedur, pelaksanaan hukum dan kepemimpinan, 

                                                             
3
Rosidah,2005,Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik dan Upaya 

Pencegahannya,Jurnal Informasi kajian masalah pendidikan dan ilmu sosial,No.01Thn 

2005,hal 64. 
4
Rosidah,2005,Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik dan Upaya 

Pencegahannya,Jurnal Informasi kajian masalah pendidikan dan ilmu sosial,No.01Thn 

2005,hal 65. 
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sedangkan fakot internal dipengaruhi oleh morality yang ada dalam diri 

masing-masing Aparatur Sipil Negara.
5
 

Pada dasarnya kehadiran pemerintah sebagai suatu organisasi tentunya 

memiliki suatu tujuan dan pencapaian tersendiri. Untuk mencapai tujuan 

dan pencapaian tersebut tentu diperlukan landasan yang kuat yaitu berupa: 

kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang 

mampu memperkuat dan memaksimalkan  kompetensi. Jika suatu organisasi 

memiliki kompetensi pemimpin dan pekerja yang rendah tentu  hal ini akan 

menghambat kinerja organisasi tersebut. Untuk dapat mengoptimalkan 

kinerja birokrasi dan juga dilatar belakangi oleh tidak transparannya proses 

rekruitmen, serta menjamurnya keluhan dari masyarakat terhadap kinerja 

pemerintahan yang buruk, maka lelang jabatan diasumsikan menjadi salah 

satu langkah solutif bagi pemerintahan untuk mengatasi polemik yang ada. 
6
 

Patologi birokrasi di identifikasi oleh Siagian dalam lima kelompok 

yaitu, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat 

di lingkungan birokrasi, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau 

rendahnya pengetahuan dan terampilan para petugas pelaksana berbagai 

kegiatan operasional, patologi yang timbul karena tindakan para aparat 

birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para 

birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, dan patologi yang 

                                                             
5
Rosidah,2005,Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik dan Upaya 

Pencegahannya,Jurnal Informasi kajian masalah pendidikan dan ilmu sosial,No.01Thn 

2005,hal 65.   
6
Dyah Mutiarin dan MHD. Rafi Yahya, 2015, Model Lelang Jabatan D 

iPemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan 

Kebijakan Publik, Vol.2 No.2, Juni 2015, hal 289-290 
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merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan 

pemerintahan. 
7
 

Perilaku birokrasi yang bersifat patologis bukanlah merupakan hal 

yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek, 

seperti aspek birokrasi dan aspek individu yang ada dalam lingkungan. 

Aspek individu membawa ke tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan 

pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ini semua 

merupakan karakteristik individu, sedangkan karakteristik birokrasi terdiri 

dari susunan hirarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam 

jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem 

penggajian tertentu, adanya sistem pengendalian. Jika karakteristik individu 

yang dikemukakan berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka 

timbullah perilaku birokrasi.
8
 

Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya 

pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional 

jenis ini biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan uang lebih, ini 

biasanya terjadi disebabkan oleh pihak baik masyarakat ataupun birokrat 

diantaranya tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidak 

telitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berfikir, kebingungan, sogok, mutu 

hasil pekerjaan rendah, kedangkalan, ketidaktepatan tindakan, 

                                                             
7 Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku 

Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Jurnal ilmu pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-

ISSN: 2502-9320 
8 Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku 

Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Jurnal ilmu pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-

ISSN: 2502-9320 
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inkompetensi, sikap ragu-ragu, bekerja tidak produktif, ketidakrapian, 

stagnasi.
9
 

Istilah lelang jabatan tidak termasuk dalam Undang - Undang 

Aparatur Sipil Negara, tetapi  istilah  promosi jabatan yang terbuka dan 

kompetitif ada dalam regulasi tersebut. Terutama dalam pengisian jabatan 

petinggi sebagaimana di atur dalam pasal 72 ayat (1) UU ASN Promosi 

PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 

kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas 

prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama,kreativitas, dan pertimbangan dari 

tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan 

jender, suku, agama, ras, dan golongan.
10

 Dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara pada pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar 

Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas 

jabatan.
11

 

 Sebagaiman yang telah di jelaskan pada Quran Surah Al-Mai’dah 

Ayat 8:  

                                                             
9 Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku 

Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Jurnal ilmu pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-

ISSN: 2502-9320 
10 Undang – undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
11

 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.38 

Tahun 2017. 
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ِ شَُهدَآََٰء بِٱْلِقْسِط ۖ َوََل  ِهيَي ّلِِلَّ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَي َءاَهٌُى۟ا ُكىًُى۟ا قَىََّّٰ يَْجِرَهٌَُّكْن يََّٰ

َٰٓ أََلَّ تَْعِدلُى۟ا ۚ ٱْعِدلُى۟ا ُهَى أَْقَرُب ِلل ًَّٰ َ ۚ إِىَّ َشٌَـَٔاُى قَْىٍم َعلَ تَّْقَىيَّٰ ۖ َوٱتَّقُى۟ا ٱّلِلَّ

َ َخبِير ٌۢ بَِوا تَْعَولُىى   َ  ٱّلِلَّ

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kamu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S Al- Mai’dah Ayat 8).
12

 

Indonesia proses lelang jabatan bukan hal yang baru bagi 

pemerintahan inonesia, bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang sudah ada salah satu daerah yang ada di 

Jawa Tengah yang melaksanakan proses pelelangan jabatan. Seperti halnya 

yang di lakukan di DI Yogyakarta yang melelang pejabat Eselon II 

menggunakan assesment center. Metode assement center adalah sarana dan 

prasarana penguji untuk mengetahui kompentensi dari kandidat yang 

mencalonkan dirinya dalam pelelangan jabatan tersebut. Dan di Ibu kota 

tepatnya di lingkup Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan Lelang 

jabatan pada tanggal 27 Juni 2013. Pada saat itu Joko Widodo sebagai 

Guberdur DKI Jakarta melantik 415 pejabat di ruang lingkup Provinsi DKI 

                                                             
12

 Referensi: https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html, diakses 

tanggal 15 Juli 2020, pukul 11:29 

https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html
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Jakarta, dari 415 pejabat yang dilantik, ada 311 Camat dan lurah hasil 

proses lelang jabatan yang dilaksanakan prosesnya sejak April tahun 2013.
13

 

Promosi model lelang jabatan pada struktur pemerintah yang 

menggunakan mekanisme merit sistem diasumsikan dapat melahirkan 

pejabat yang berkompeten, sehingga memberikan dampak positif terhadap 

kinerja birokrasi pemerintahan. Upaya pemerintah dalam promosi model 

lelang jabatan diharapkan dapat menjadi sebuah langkah solutif dalam 

rangka mereformasi birokrasi yang sudah terstigma negatif oleh patologi-

patologi ditengah masyarakat. Dalam proses penyeleksian pejabat Aparatur 

Sipil Negara (ASN) , pemerintah menyatukan antara kompetensi dari calon 

pejabat yang melamar dengan lowongan jabatan yang tersedia.
14

 Sehingga 

pada dasarnya promosi jabatan struktural secara terbuka merupakan 

penghargaan yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang 

berprestasi untuk memegang kekuasan dan tanggung jawab yang lebih 

besar, berupa kenaikan pangkat atau jabatan
15

.  

Dasar promosi pejabat struktural umumnya adalah prestasi kerja, 

keahlian, disiplin, loyalitas, dan Daftar Urut kepangkatan (DUK) yang 

dikategorikan baik.  Aparatur sipil negara (ASN) yang akan di promosikan 

harus mempunyai perilaku yang tidak tercela, pengalaman, serta telah lulus 

dari diklat penjenjangan. Hasil  dari  pelelangan  jabatan  pejabat  struktural 

                                                             
13 Dyah Mutiarin dan MHD. Rafi Yahya, 2015, Model Lelang Jabatan Di 

Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan 

Kebijakan Publik, Vol.2 No.2, Juni 2015, hal 293-294. 
14 Dyah Mutiarin dan MHD. Rafi Yahya, 2015, Model Lelang Jabatan Di 

Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan 

Kebijakan Publik, Vol.2 No.2, Juni 2015, hal 290. 
15 Dyah Mutiarin dan MHD. Rafi Yahya, 2015, Model Lelang Jabatan Di 

Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan 

Kebijakan Publik, Vol.2 No.2, Juni 2015, hal 292. 
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ini tentunya akan melahirkan pejabat pemerintah yang berkompeten dan 

berasskan pada profesionalisme, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja 

atau produktivitas birokrasi pemerintah. 

Di daerah Sulawesi Selatan sudah beberapa kabupaten yang telah 

melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dengan model lelang jabatan, 

salah satunya Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar adalah Pemda yang 

juga melakukan lelang jabatan. Awal mula lelang jabatan di lingkup 

pemerintahan Kabupaten Takalar, awalnya di mulai diperiode bupati 

Burhanuddin Baharuddin di tahun 2017, Dan di era Bupati H. Syamsari 

Kitta pada tahun 2019. Tentu alasan untuk melaksanakan promosi jabatan 

secara terbuka dengan model lelang jabatan oleh dua buapti yang berbeda 

sama untuk memenuhi jabatan struktural yang kosong.
16

 

Pada tanggal  9 agustus 2017 pemerintah kabupaten takalar pertama 

kali melakukan dan  melantik 9 pejabat eselon II di lingkup pemda takalar 

yang di laksanakan di ruang pola kantor bupati Takalar, hasil dari seleksi 

Lelang Jabatan yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Takalar. Dari 

9 OPD yang di isi adalah sebagai berikut : 

1. Kepala dinias Satuan polisi pamong praja 

2. Kepala dinas kesehatan  

3. Kepala dinas penanaman modal  

4. Kepala dinas pendidikan  

5. Kepala dinias pemuda olahraga 

6. Kepala dinas perdagangan 

                                                             
16

 https://www.berita55.com/read-epaper/read/05-12-2019/7-asn-berebut-posisi-

kepala-bkpsdm-dan-bpkd-takalar, diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 13:45 
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7. Kepala dinas ketahanan pangan  

8. Kepala badan perputakaan dan arsip daerah 

9. Kepala dinas infomasi dan komunikasi 

Dari 9 OPD yang di lantik banyak menuai beragam tanggapan dari 

berbagai kalangan baik yang setuju maupun tidak setuju, seperti pelantikan 

kepala badan perpustakaan dan arsip daerah, yang disorot karena latar 

belakang jenjang karir sebagai Tata Usaha SMPN yang notabenenya adalah 

seorang guru. Tentu kejadian seperti itu membuat prinsip good governance 

tidak berjalan dengan baik. Sebab jabatan Fungsional tidak boleh 

menduduki Jabatan struktural di lingkup Pemerintahan. 

Pada tanggal 25 Mei 2018 pemerintah Kabupaten Takalar kembali 

membuka kesempatan kepada seluruh pejabat Eselon III  A yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti seleksi promosi jabatan secara terbuka dengan 

model lelang jabatan, di 3 OPD yang kosong. OPD tersebut adalah Asisten 

III, Dinas Pertanian dan Dinas kelautan dan Perikanan. Proses dan tahapan 

pengisian jabatan yang kosong dilakukan secara berjenjang dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014. Dan pada 

tanggal 9 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Takalar membuka peluang 

kembali bagi ASN yang ingin meniti karir lebih tinggi di Eselon II, lelang 

jabatan kali ini melelang 5 (Lima) OPD yakni Dinas pendidikan,Dinas 

PUPR,Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo. 

Menurut kepala BKD Kab. Takalar, yang mengatakan bahwa ke lima dinas 
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yang dilelang telah memenuhi prosedur untuk di lelang. 16 ASN mengikuti 

lelang jabatan pada tahun ini.
17

 

Dari beberapa calon yang terdaftar dalam seleksi lelang jabatan 

tersebut, hasil Assesment center menunjukkan bahwa ada 3 nama dari 

masing-masing OPD yang kosong, kemudian di serahkan nama tersebut ke 

Kementrian Dalam Negeri. Dan proses kebijakan politik bermain setelah 

Kementrian Dalam Negeri menyetujui Nama-Nama yang masuk dalam 3 

besar OPD tertentu.  Akan tetapi dari proses lelang jabatan yang dilakukan 

oleh bupati saat itu terkesan lebih politis dikarenakan para calon merupakan 

orang-orang yang berada di pihak penguasa saat ini. Semacam politik balas 

budi yang dilakukan Bupati saat ini.  

Penelitian ini ingin melihat  bagaimana bentuk patologi birokrasi serta  

disela-sela proses pengambilan keputusan dan faktor yang mempengaruhi 

lelang jabatan dalam sistem pemerintahan, di Kabupaten.Takalar. Lelang 

jabatan dalam struktur pemerintahan sangat menarik untuk di analisis, meski 

pada dasarnya istilah lelang jabatan bukanlah istilah hukum dan bahkan 

tidak tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 

2014 (UU ASN). Lelang sering diartikan dengan barang dan jasa, 

sedangkan lelang dalam struktur tatanan pemerintahan bukan diartikan 

barang dan jasa; kemudian kata lelang diadopsi dan diperhalus kalimatnya 

dengan promosi jabatan struktural secara terbuka.
18

 

                                                             
17

https://upeks.co.id/2020/06/18/16-asn-ikut-lelang-jabatan-lima-nama-mengerucut-

pimpin-opd/, diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 13:00. 
18 Muh. Asnawi, Lelang Jabatan Dalam Tinjauan Good Governance (Studi Kasus 

Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014), skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar, hal 11 
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Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji 

tentang patologi birokrasi yaitu dinamika lelang jabatan yang secara 

prosedural menyalahi aturan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara. 

Dengan judul “Patologi Birokrasi :Lelang Jabatan Struktural Dalam 

Sistem Pemerintahan Di Pemerintah daerah Kabupaten. Takalar” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam lelang jabatan di ruang 

lingkup pemerintahan Kabupaten. Takalar? 

2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam 

Penguatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Pada Tahun 2020? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam lelang jabatan dan apakah faktor 

pendukung dan penghambat lelang jabatan struktular di ruang lingkup 

pemerintah kabupaten. Takalar. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian 

teori terhadap lelang jabatan struktural, serta dapat dijadikan referensi 

kepada mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya. 
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2. Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilang 

keputusan dan kebijakan terhadap sistem pemerintahan yang ada di 

kabupaten takalar. 

E. Kajian Pustaka  

No Nama Judul Jenis 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan 

1 Muh.Asnawi  Lelang 

Jabatan 

Dalam 

Tinjauan 

Good 

Governanc

e (Studi 

Kasus 

Pemerinta

hanKota 

Makassar 

Tahun 

2014) 

 

Kualitatif Hasil Penelitian, 

peneliti temukan 

yang pertama 

yaitu prosedur 

lelang jabatan di 

kota makassar 

sudah di jalakan 

dengan sebaik 

mungkin 

kemudian panitia 

pelaksana 

melakukan seleksi 

administrasi 

promosi terbuka 

jabatan camat, 

lurah dan eselon 

II, III  di kota 

Adapun 

perbedaan 

penelitian 

saya dengan 

Muh. Asnawi 

yang dimana 

titik fokusnya 

adalah 

penelitian 

tersebut 

memberikan 

penjelasan 

mengenai 

mekanisme 

lelang 

jabatan di 

pemerintahan 
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makassar lalu 

melaksanakan 

tahapan prosedur 

lelang jabatan dan 

materi seleksi dan 

juga mekanisme 

pendaftaran 

online. 

Mekanisme 

Lelang Jabatan 

Dalam Penguatan 

Kinerja 

Pemerintah Kota 

Makassar antara 

lain yaitu 

Pemberian 

Pembekalan dan 

Ujian Kompetensi 

kepada para 

peserta lelang 

jabatan di Kota 

Makassar. faktor 

pendukung lelang 

jabatan dalam 

kota 

makassar. 

Sedangkan 

penelitian 

saya 

membahas 

mengenai 

proses 

pengambilan 

keputusan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi lelang 

jabatan 

dalam sistem 

pemerintahan

, di 

Kab.Takalar. 

dengan 

stigma 

negatif 

masyarakat 

terhadap 
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penguatan kinerja 

pemerintah kota 

makassar pada 

tahun 2014 yakni 

media massa, 

tempat 

pelaksanaan tes, 

sosialisasi mobil 

keliling dan juga 

kelengkapan 

berkas yang 

diberikan calon 

peserta ke panitia 

pelaksana lelang 

jabatan, membuat 

kinerja panitia 

dalam 

melaksanakan 

lelang jabatan di 

kota makassar 

tidak terhambat 

oleh penundaan 

jadwal lelang 

jabatan di kota 

pemerintahan 

kabupaten 

takalar. 

(patologi 

birokrasi) 
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makassar. 

Sedangkan faktor 

penghambat 

lelang jabatan 

dalam penguatan 

kinerja 

pemerintah kota 

makassar pada 

tahun 2014 yakni 

anggaran dan 

jumlah peserta.
19

 

2 
Oglando 

Setiawan 

Pelaksana

an Seleksi 

Terbuka 

Pejabat 

Pimpinan 

Tinggi 

Pratama 

Di 

Lingkunga

n 

Pemerinta

Kualitatif  
Hasil Penelitia 

Pelaksanaan 

seleksi terbuka 

pejabat pimpinan 

tinggi Pratama 

lingkup 

pemerintah 

Bandar Lampung, 

merujuk pada 

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan 

Adapun 

perbedaan 

penelitian 

saya dengan 

Oglando 

Setiawan 

yang dimana 

titik fokusnya 

adalah 

penelitian 

tersebut 

                                                             
19 Muh. Asnawi, Lelang Jabatan Dalam Tinjauan Good Governance (Studi Kasus 

Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014), skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar, hal 10 
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h  Kota 

Bandar 

Lampung. 

 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi 

Republik 

Indonesia Nomor 

13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara 

Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

Secara 

Trasnparan di 

Lingkungan 

Instansi 

Pemerintah 

bandar lampung, 

terdiri dari: a) 

Persiapan seleksi 

terbuka dengan 

pembentukan 

Panitia pelaksana 

Seleksi oleh 

Pejabat Pembina 

Kepegawaian,  

Pelaksanaan 

memberikan 

gambaran 

mengenai 

alur dan 

proses seleksi 

terbuka di 

rung lingkup 

pemerintahan 

bandar 

lampung,  

Sedangkan 

penelitian 

saya 

membahas 

mengenai 

proses 

pengambilan 

keputusan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi lelang 

jabatan 

dalam sistem 
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Seleksi terbuka b) 

Pelaksanaan 

seleksi terbuka 

dengan prosedur 

antara lain; 

Pengumuman 

Lowongan 

Jabatan, Seleksi 

Administrasi, 

Seleksi 

Kompetensi, 

Wawancara 

Akhir, 

Penelusuran 

(Rekam Jejak) 

Calon, Hasil 

Seleksi, Tes 

Kesehatan dan 

psikologi c) 

Monitoring dan 

Evaluasi Seleksi 

terbuka yang 

bersifat mengikat 

(2) Faktor-faktor 

pemerintahan 

di 

Kab.Takalar. 

dengan 

stigma 

negatif 

masyarakat 

terhadap 

pemerintahan 

kabupaten 

takalar. 

(patologi 

birokrasi) 
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penghambat 

Pelaksanaan 

seleksi terbuka 

pejabat pimpinan 

tinggi pratama di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

adalah belum 

adanya 

transparansi 

informasi bagi 

publik untuk 

mengetahui siapa-

siapa kandidat 

pejabat yang akan 

diangkat atau 

dipromosikan, 

sering kali 

dimanfaatkan 

oleh pihak 

tertentu untuk 

menempatkan 

orang-orang 
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titipan untuk 

menduduki suatu 

jabatan. Selain itu 

kurang 

kompetennya 

pejabat yang 

dipromosikan 

sehingga kurang 

memenuhi 

pangkat tertentu, 

memiliki 

kualifikasi tingkat 

pendidikan yang 

diperlukan serta 

memiliki 

kompetensi 

jabatan yang 

diperlukan. 
20

 

3  
Nanik 

Priyanti 

Lelang 

Jabatan Di 

Pemerinta

kepustaka

an (library 

Berdasarkan hasil 

penelitian , dapat 

diambil 

Adapun 

perbedaan 

penelitian 

                                                             
20

Oglando Setiawan, Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama Di Lingkungan Pemerintah  Kota Bandar Lampung, skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, abstrak  
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han 

Indonesia 

Perspektif 

Fiqih 

Siyasah 

Dan 

Hukum 

Positif.  

 

research) kesimpulan 

bahwa 

pelaksanaan 

lelang jabatan 

menurut 

Perspektif Hukum 

Positif tidak 

bertentangan 

dengan Undang-

Undang yang 

berlaku di 

Pemerintahan 

Indonesia. 

Sedangkan, 

pelaksanann 

lelang jabatan 

menurut 

Perspektif Fiqih 

Siyasah boleh 

dilaksankan, 

selama tidak 

bertentangan 

dengan syariat 

Islam dan 

saya dengan 

Nanik 

Priyanti yang 

dimana titik 

fokusnya 

adalah 

penelitian 

tersebut 

meninjau 

lelang 

jabatan dari 

perspektif 

fiqih syiayah 

dan hukum 

positif di 

pemerintahan 

indonesia. 

Sedangkan 

penelitian 

saya 

membahas 

mengenai 

proses 

pengambilan 
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bertujuan demi 

kemaslahatan 

masyarakat dan 

juga tidak 

merugikan orang 

lain.
21

 

 

keputusan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi lelang 

jabatan 

dalam sistem 

pemerintahan

, di 

Kab.Takalar. 

dengan 

stigma 

negatif 

masyarakat 

terhadap 

pemerintahan 

kabupaten 

takalar. 

(patologi 

birokrasi) 

                                                             
21 Nanik Priyanti, Lelang Jabatan Di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqih 

Siyasah Dan Hukum Positif. Skripsi, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2017, 

abstrak. 
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4 
Hamirul 

Patologi 

Birokrasi 

Yang 

Dimanifes

tasikan 

Dalam 

Perilaku 

Birokrat 

Yang 

Bersifat 

Disfungsio

nl. 

Kualitatif  Hasil penelitian 

dikantor 

pertanahan kota 

Cimahi dalam 

melayani publik 

masih menderita 

jenis patologi 

birokrasi yang 

dimanifestasikan 

dalam perilaku 

birokrat yang 

bersifat 

disfungsional atau 

negatif, 

diantaranya:tidak 

disiplin, berpura-

pura sibuk, 

bersekongkol dan 

bekerjasama 

dengan calo, 

arogansi. 

Beberapa strategi 

yang dapat 

dilakukan dalam 

Adapun 

perbedaan 

penelitian 

saya dengan 

Hamirul yang 

dimana titik 

fokusnya 

adalah 

patologi 

birokrasi 

yang 

dimanifestasi

kan kedalam 

perilaku 

birokrat yang 

bersifat 

disfungsional

, Sedangkan 

penelitian 

saya 

membahas 

mengenai 

pada proses 

pengambilan 
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meminimalisir 

patologi jenis ini 

yakni dengan 

transparansi 

waktu serta biaya 

dalam mengurus 

sertifikat dengan 

penguatan 

administrasi, 

penguatan 

birokrasi itu 

sendiri baik 

individu dengan 

cara 

meningkatkan 

kualitas 

sumberdaya 

manusianya dan 

secara organisasi 

dengan 

pendekatan secara 

struktural, 

pendekatan 

teknologi, 

keputusan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi lelang 

jabatan 

dalam sistem 

pemerintahan

,di 

Kab.Takalar.l

elang jabatan 

dengan 

stigma 

negatif 

masyarakat 

terhadap 

pemerintahan 

kabupaten 

takalar. 

(patologi 

birokrasi). 
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pendekatan yang 

berfokus pada 

kinerja serta 

pendekatan orang 

secara kagamaan, 

secara psikologis 

dan secara 

kesisteman 

dengan 

menggunakan 

sistem pelayanan 

satu atap atau one 

stop service. 

5 
Gaspar 

Stefanus 

Krowe 

Rekrutme

n Pejabat  

Daerah Di 

Kabupaten 

Flores  

Timur 

(Suatu 

Study 

Deskriftif 

Kualitatif 

deskriptif 

kualitatif 

Adapun hasil 

penelitian yang 

penulis lakukan 

dapat diketahu 

bahwa kebijakan 

dan sistem 

Rekrutmen 

Pejabat Daerah Di 

Kabupaten Flores 

Timur 

Adapun 

perbedaan 

penelitian 

saya dengan 

Gaspar 

Stefanus 

Krowe yakni 

Gaspar lebih 

mengedepan

kan 
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Penerapan 

Azas 

Merit 

Syatem 

Pada 

Rekrutme

n Pejabat 

Daerah Di 

Kabupaten 

Flores 

Timur, 

Provinsi 

Nusa 

Tenggara 

Timur) 

berdasarkan 

kebijakan dan 

sistem regulasi 

yang didasarkan 

pada azas dan 

prinsip merit 

system yaitu 

kepastian hukum, 

keterbukaan 

(transparansi), 

akuntabilitas 

(pertanggungjawa

ban), 

profesionalitas, 

proporsionalitas, 

netralitas, 

nondiskriminatif 

(keadilan) 

menunjukan 

konsitensi 

pemerintah 

daerah Kabupaten 

Flores Timur 

yakni pejabat 

rekrutmen 

pejabat 

berdasrkan 

kebijakan 

dan sistem 

rgulasi yang 

di dasarkan 

pada azaz 

prinsip merit 

sistem. 

sedangkan 

penelitian 

saya 

membahas 

mengenai 

pada proses 

pengambilan 

keputusan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi lelang 

jabatan 

dalam sistem 
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bupati dan pejabat 

wakil bupati 

terpilih periode 

2017-2022 

dengan meletakan 

misi reformasi 

birokrasi 

daerah.
22

 

pemerintahan

,di 

Kab.Takalar.l

elang jabatan 

dengan 

stigma 

negatif 

masyarakat 

terhadap 

pemerintahan 

kabupaten 

takalar. 

(patologi 

birokrasi). 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Gaspar Stefanus Krowe, Rekrutmen Pejabat  Daerah Di Kabupaten Flores  Timur 

(Suatu Study Deskriftif Kualitatif Penerapan Azas Merit Syatem Pada Rekrutmen Pejabat 

Daerah Di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur), Skripsi, Sekolah 

Tinggi Pembangunan  Masyarakat  Desa “APMD” Yogyakarta, 2018, Abstrak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Penelitian ini memiliki beberapa teori untuk menguatkan judul skripsi 

“Patologi Birokrasi :Lelang Jabatan Struktural Dalam Sistem Pemerintahan 

Di Pemda Kab. Takalar 2020” di antaranya sebagai berikut : 

A. Good Governance 

Pada awalnya good governance merupakan sebutan ilmu politik yang 

digunakan untuk menjelaskan sebuah masyarakat yang demokratis. Jikalau 

melihat lebih jauh lagi good governance, sebetulnya telah diaplikasikan 

dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan jauh sebelumnya, Terutama 

jikalau ingin mengkaji asas-asas umum pengelolaan pemerintahan yang 

baik. Arti sifat yang baik di dalam sebuah  konteks pengelolaan 

pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang dalam sebuah 

bahasa latin disebut beehoorlijk seperti beehoorlijk bestuur. Penilaian baik 

dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asas - asas 

pengelolaan pemerintahan yang baik, yang layak dalam struktur ilmu 

pemerintahan menjadi bagian dari etika pemerintahan. Hamparan asas-asas 

termaksud perkembangan dari waktu ke waktu.
23

  

Tiba pada tahun 1952 di Nederland terdapat sebuah literatur yang 

membincangkan asas-asas pengelolaan yang baik dalam Hand en leerboek 

der bestuurswetenschappen karya dari Van Poelje yang berisi sebuah 

pendapat Wiarda, bahwasanya terdapat lima asas pemerintahan yang baik, 

                                                             
23

 Akadun, Good Governance, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 9, No. 1, Maret 2007, 

hal 38 
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cocok atau layak, yakni: (1) permainan adil (fair play); (2) kecermatan 

(zorg-vuldigheid); (3) kemurnian arah tujuan (zuiverheid van oogmek); (4) 

keseimbangan (evenwichtigheid); (5) kepastian hukum (rechtszekerheid).
24

 

Good governance adalah suatu pelaksanaan manajemen pembangunan 

yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsp demokrasi. 

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengarah 

kepada proses pencapaian dan pengambilan keputusan dengan baik dan 

dapat di pertanggung jawabkan secara bersama-sama. 
25

 

Arti good dalam good governance memiliki dua pengertian, yaitu 

pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinngi keinginan rakyatnya, dan nilai-

nilai yang dapat meningkatkan kemampuang rakyatnya dalam mencapai 

tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan 

sosial; yang kedua aspek-aspek fungsional dan pemeritahan yang efektif 

agar dapat mencapai tujuan nasional. Ada banyak tuntutan masyarakat yang 

gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaran pemerintah yang baik yang sejalan dengan meningkatnya 

tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi.
26

 

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( Good 

Governance) menurut Komite Nasioanl Kebijakan Governance dalam 

subrayaman dkk, yaitu ; 

                                                             
24

 Akadun, Good Governance, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 9, No. 1, Maret 2007, 

hal 39. 
25 https://bulelengkab.go.id,”Pengertian dan Penerapan prinsip good governance di 

Indonesia”, 22 Mei 20 17, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 
26

 Nasrullah Nazsir,”Good Governance”, Jurnal Meditor, Vol.4, No.1, 2003, hal 

138.  
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1. Transparansi (Transparency) Keterbukaan/ transpansi adalah prinsip 

yang didahului terhadap persamaan harus menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan mekanisme yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemegang kepentingan, hal tersebut guna 

menjaga objektivitas dalam suatu tatanan pemerintahan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah prinsip suatu 

perusahaan atau pemerintahan yang mampu mempertanggung 

jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena-nya  

pemerintah dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan syarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

3. Responsibilitas (Responsibility) Responsibilitas adalah salah satu  

prinsip pemerintahan yang harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga pemerintahan dapat berjalan 

dengan baik, dan dapat dikelola dengan baik dan benar.  

4. Independensi (Independency) Independensi adalah prinsip dimana 

untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Government Governance), pemerintah harus dapat dikelola 

secara independen.  

5. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness) Kewajaran atau kesetaraan 

adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan 
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lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan 

asa kewajaran dan kesetaraan.
27

 

Teori ini diperlukan untuk mengkaji mengenai Pemerintahan, yang 

masih di pakai oleh peneliti lainnya, sehingga peneliti memilih 

menggunakan good governance dalam penelitian yang berjudul “Patologi 

Birokrasi : Analisa Lelang Jabatan Struktural Dalam Sistem Pemerintahan 

Di Pemda Kab. Takalar”.  

B. Patologi Birokrasi  

Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang seringkali terjadi pada 

sistem birokrasi, kesakitan birokrasi bukan datang secara tiba-tiba, akan 

tetapi ini sudah menjadi hal biasa terjadi dan sudah melekat sejak lama. 

Birokrasi sudah menjadi lambang kemakmuran bagi aparatur sipil negara 

yang mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Bentuk patologi birokrasi 

dilihat dari perspektif perilaku birokrasi mencerminkan bahwa birokrasi 

sebagai pemegang kewenangan menyelenggarakan pemerintahan yang 

memiliki kekuasaan “ tidak menentu” yang sangat mudah terpengaruh 

terhdap dorongan agar melakukan sesuatu yang sifatnya untuk 

menguntungkan diri sendiri dan para kelompok yang di wujudkan dalam 

perilaku yang buruk.
28

 

Ruang lingkup patologi birokrasi ada dua yang di sebutkan oleh smith 

yaitu : 

                                                             
27 E Meidina, 2018, Good governance, http://repository.unpas.ac.id/, diakses pada 

tanggal 14 Mei 2020, pukul 15:43. 
28

 M Ma’ruf, Patologi Birokrasi,eprints.ipdn.ac.id,2010,diakses pada tanggal 6 Mei 

2020, pukul 14:20 



 

31 
 

1. Disfunctions of bureaucracy, yaitu  berhubungan  dengan struktur 

,norma, dan mekanisme atau berhubungan dengan individualitas 

birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang buruk, sehingga 

tidak dapat menghasilkan  prestasi  yang produktif, atau erat 

hubungannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. 

2. Mal-administration, yaitu  berhubungan pada ketidakmampuan 

atau sikap yang dapat disuap, di antaranya: sikap korup, tidak 

sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan memihak, atau 

erat hubungannya dengan keterampilan sumber daya manusianya 

atau aparat yang ada di ruang lingkup birokrasi.
29

  

Kedua ruang lingkup yang di sebutkan oleh smith merupakan ruang 

lingkup yang memakai pendekatan perilaku atau dalam bahasa latinnya 

behavioralisme.  

Fred W Riggs mengatakan patologi birokrasi di banyak negara 

berkembang bisa terjadi dikarenakan adanya tekanan birokrat negara yang 

tidak semestinya dilakukan. Tekanan birokrat negara menurut Fred W 

Riggsi mengakibatkan birokrasi gagal dalam mengoprasikan hajat 

sebagaimana mestinya. Dari gambaran tersebut nampak sangat terlihat apa 

yang terjadi dalam birokrasi di indonesia terutama pada birokrasi tingkat 

daerah provinsi, kabupaten/kota. Dalam momentum pesta demokrasi 

tekanan birokrat atau incumbent terus terjadi dan tekanan yang diberikan 

                                                             
29

 M Ma’ruf, Patologi Birokrasi,eprints.ipdn.ac.id,2010,diakses pada tanggal 29 Mei 

2020, pukul 22:49 
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sangat masif, dan tidak berhenti pada proses pesta demokrasinya akan tetapi 

berlanjut setelah kemenangan di pesta demokrasi.
30

 

Patologi birokrasi di identifikasi oleh Siagian dalam lima kelompok 

yaitu, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat 

di lingkungan birokrasi, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau 

rendahnya pengetahuan dan terampilan para petugas pelaksana berbagai 

kegiatan operasional, patologi yang timbul karena tindakan para aparat 

birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para 

birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, dan patologi yang 

merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan 

pemerintahan.
31

 

Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya 

pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional 

jenis ini biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan uang lebih, ini 

biasanya terjadi disebabkan oleh pihak baik masyarakat ataupun birokrat 

diantaranya tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidak 

telitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berfikir, kebingungan, sogok, mutu 

hasil pekerjaan rendah, kedangkalan, ketidaktepatan tindakan, 

                                                             
30 Agus, 2019, PATOLOGI BIROKRASI DAN AGENDA STRATEGI: Kolaborasi 

Pendekatan New Public Management Public Service Melalui Model Citizen`s Charter, 

Jurnal kajian ilmu politik islam, Vol.2, No,1 Januari – Juni 2019, hal 81 
31 Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku 

Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Jurnal ilmu pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-

ISSN: 2502-9320 
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inkompetensi, sikap ragu-ragu, bekerja tidak produktif, ketidakrapian, 

stagnasi.
32

 

C. New Institusional  

Meski Institusioanlisme mungkin tidak benar-benar menghilang, pada 

tahun 1980-an paham ini telah dipandang sebagai berada pada diluar ilmu 

politik mainstream. March dan Oslen menciptakan istilah yang baru yakni 

“Institusional Baru” menyatakan bahwa telah surut arti pentingnya dari 

posisi yang mereka pegang dalam teori-teori ilmuan politik.
33

  

Institusioanl Baru merupakan keberangkatan dari apa yang disebutkan 

Fox dan Miller tradisi plat nama kuningan terhadap analisis institusional. 

Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik tetapi mereka 

di pandang sebagai sehimpun aturan yang menuntun atau membatasi 

perilaku aktor individu. Bagi mereka yang berada pada sayap normatif 

dalam institusional baru, aturan bekerja dengan menetukan perilaku yang 

tepat bagi mereka yang di pengaruhi oleh asumsi pilihan rasioanl, aturan 

menentukan dasar pertukaran antar aktor yang memaksimalkan manfaat. 

Oleh karena itu institusi menyediakan sebuah aturan permainan, sedangkan 

organisasi semacam individu adalah pemain dalam sebuah permainan.
34

 

 Para institusional baru banyak di pengaruhi oleh teori pilihan rasional 

atau dalam bahasa latinnya rational choise, yang mengatakan bahwa 

                                                             
32 Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku 

Birokrat Yang Bersifat Disfungsional, Jurnal ilmu pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-

ISSN: 2502-9320 
33 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Cet.II; 

Bandung : Nusa Media 2011), hal 112.  
34

 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Cet.II; 

Bandung : Nusa Media 2011), hal 116. 
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pengaturan institusional akan bertahan sepanjang mereka mengikuti 

kepentingan aktor rasional yang mencari manfaat. Kemudiaan beberapa juga 

mengatakan bahwa institusi cenderung berubah-ubah setiap saat dan 

bertahap dalam menangkap sinyal lingkungan, karena individu berusaha 

memberikan pembaharuan yang mereka jumpai dalam rutinitas baru.
35

 

 Institusional baru berkutat dengan kebiasaan informal dalam 

kehidupan politik dan juga dengan konstitusi formal dan struktur 

organisasional. Perhatian baru diberikan pada cara institusi menwujudkan 

nilai serta relasi kekuasaan, dan terhadap tantangan juga peluang yang 

menghadang desain institusioanal. Yang terpenting institusional baru 

memperhatikan tidak hanya terhadap dampak isntitusi atas individu, akan 

tetapi juga terhadap interaksi antara institusi dan individu.
36

  

New Institusional atau institusioanl baru melihat bahwa bukan lagi 

institusi yang mempengaruhi sebuah perilaku, akan tetapi sebaliknya 

perilakulah yang mempengaruhi sebuah institusi. Sehingga peneliti 

mengambil teori tersebut dalam penelitianya.  

Neoinstitutional Theory menurut Scott, adalah tentang bagaimana 

menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mendalami sosiologi 

organisasi. Asal teoritisnya berawal dari teori kognitif, teori kultural, serta 

fenomenologi dan etnometodologi. Ada tiga komponen analisis yang 

membangun kelembagaan walau terkadang ada yang dominan, akan tetapi 

komponen – komponen, tersebut saling mengkombinasi. Ketiganya datang 

                                                             
35 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Cet.II; 

Bandung : Nusa Media 2011), hal 118. 
36

 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Cet.II; 

Bandung : Nusa Media 2011), hal 121. 
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dari perbedaan cara pandang terhadap sifat realitas sosial dan keteraturan 

sosial dalam tradisi sosiologi sebelumnya.
37

 

Menurut Scott dan Meyer, komponen teori institusional baru adalah 

institusi, organisasi dan pelaku. Institusi memberikan regulasi - regulasi 

yang harus di taatti oleh organisasi dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya 

dan dalam keterlibatannya dalam persaingan. Institusi juga ikut serta 

mempengaruhi perilaku dan prinsip yang dimiliki oleh para pelaku dalam 

organisasi secara individual. Akan tetapi para pelaku juga mempengaruhi 

institusi dengan cara membuat atau melakukan perubahan pada institusi 

yang telah ada menjadi bentuk institusi baru. Dengan demikian institusi 

memberikan alternatif tindakan yang merupakan batasan yang harus 

dihadapi pelaku dalam pengambilan keputusan.
38
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 Kp Adriami, 2015, dspace.uii.ac.id, diakses pada tanggal 11 September 2020, 

pukul 17:53. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Takalar dengan 

pertimbangan kabupaten Takalar sebagai salah satu wilayah yang berada 

tidak jauh dari pusat internal Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui 

prosedur kuantitatif. Metode kualitatif biasa disebut sebagai metode 

penelitian naturalistik karena peneletiannya dilakukan pada situasi yang 

alamiah. Kualitatif menggunakan teknik  wawancara, dokumen pribadi, 

catatan laporan, observasi langsung ke lapangan dan anlisis dari bahan–

bahan tertulis sebagai sumber data utama.
39

 

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis berharap bisa 

menggambarkan secara jelas “Bagaimana mekanisme keputusan Bupati dan 

Apakah faktor pendukung dan penghambat lelang jabatan struktular di 

ruang lingkup pemerintah kabupaten. Takalar.” 

B. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

didapatkan dari lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

data yang tepat mengenai objek yang diteliti, menggunakan teknik observasi 

                                                             
39

 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,(Cet.I;  Bandung: 

Alfabeta 2019), hal 17. 
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dan wawancara dengan informan-informan yang dituju. Data sekunder 

adalah data yang didapatkan melalui Library Research, seperti laporan-

laporan, buku, jurnal, dan dokumen.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, 

observasi,wawancara dan dokumentasi.  

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung dengan fakta yang ditemukan di lapangan. 

Sedangkan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk 

menemukan permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan 

menghubungi satu persatu subyek penelitian.
40

 Informan yang akan peneliti 

wawancarai yakni : 

1.  Sekertaris Daerah Kabupaten Takalar,  

2. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Takalar, dan  

3. Kepala Dinis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 

Takalar.  

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi yaitu “metode mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

dokumen rapat atau catatan harian.” Metode ini dipergunakan dalam rangka 

mencari referensi tambahan dan menguatkan hasil kajian penelitian.
41

 

                                                             
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Cet.I; Bandung: Alfabeta 

2019), hal 297 dan 304. 
41 Ahmad Siddiq Abdurrahman, STRATEGI HTI DI KOTA MAKASSAR PASCA 

PEMBUBARAN OLEH PEMERINTAH, Skripsi, Uin Alauddin Makassar, hal 38. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data 

konten, yaitu peneliti harus memahami keseluruhan tema pada data 

kualitatif yang peneliti miliki. berdasarkan data yang di peroleh dari hasil 

observasi dan wawancara yang didaptkan kemudian dikembangkan menjadi 

hipotesis.
42

 

E. Instrumen Penelitian.  

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah, panduan wawncara, buku dan jurnal penelitian, alat rekam salah 

satunya adalah Handphone, dan transportasi umum berupa sepeda motor.  
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BAB IV  

 HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Gambaran Umum Kabupaten Takalar 

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan provinsi 

Sulawesi Selatan dengan jarak 40 Km dari Kota Metropolitan Makassar dan 

terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan antara 19990221 

sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km2, yang terdiri 

dari kawasan hutan seluas 8.254.Ha (14,57%), sawah seluas 16.436,22Ha 

(29,01%), perkebunan tebu PT.XXXII seluas 5.333,90Ha (6,4%), tambak 

seluas 4.233,20 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan  

lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).  
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Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan 

perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 

kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25m, 

dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, 

endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dantufa serta beberapa tempat 

batuan lelehan basal. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai, yaitu 

sungai jeneberang, sungai jenetallasa, sungai pamakkulu dan sungai 

jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk 

irigasi sawah seluas 13.183 Ha.
43

 

b. Sejarah Kabupaten Takalar 

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Pebruari 1960, 

proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. 

Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah 

Swatantra Makassar bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, 

Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. 

Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen 

chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, 

District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District 

diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, 

kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang 

bergelar Lo’mo. 

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan 

bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. 
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Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) 

pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan 

terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu: 

1) Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra 

Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya 

kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing 

H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan 

Abd. Mannan Dg. Liwang. 

2) Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-

tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya 

Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur 

Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. 

Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung 

Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh 

masyarakat lainnya. 

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai 

tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, 

namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya 

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka 

terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. 

Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri 

Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD. 
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Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan 

sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 

dua Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto 

dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, 

berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 

29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk 

didalamnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak 

tanggal 10 Pebruari 1960, Terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati 

Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng DG. Ngasa seorang 

Pamongpraja Senior. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibu Kota 

Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar 

Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari 

Jadi Kabupaten Takalar. 

Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala 

Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) 

orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu: 

1) Badan Pemerintahan Harian Tehnik & Keamanan : H. Mappa Dg. 

Temba 

2) Badan Pemerintahan Harian Keuangan : Bangsawan Dg. Lira 

3) Badan Pemerintahan Harian Pemerintahan : H. Makkaraeng Dg. 

Manjarungi 
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4) Badan Pemerintahan Harian Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja 

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk 

Polombangkeng dijadikan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng 

Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan dua 

Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong 

Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk 

Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (Singkatan dari Topejawa, 

Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi 

Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. 

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang 

(Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 

tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 

2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone 

(Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong 

(Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong 

Utara). 

Sehingga dengan demikian sampai tahun 2012 Kabupaten Takalar 

terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan 

terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 

kelurahan, dengan jumlah penduduk 275.034 jiwa.
44

 Dan saat ini tahun 2020 

Pemerintah Kabupaten Takalar mengeluarkan kebijakan yang memekarkan 

wilayah kecamatannya menjadi sepuluh kecamatan yang tertuang dalam 

                                                             
44

 http://www.takalarkab.go.id/selayang_pandang/sejarah/kabupaten_takalar, diakses 
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Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2019 yang di 

tetapkan pada tanggal 24 april 2019.
45

 Sehingga kecamatan 

Mappakasungguh dibagi menjadi dua, yakni kecamatan Tanakeke dan 

Kecamatan Mappakasungguh itu sendiri. 

Kabupaten Takalar sendiri telah jabat oleh sebelas Bupati mulai sejak 

tahun 1960 sampai dengan saat ini tahun 2020. Bupati yang telah menjabat 

yakni diantaranya :  

1. Donggeng Dg. Ngasa (1960-1964) 

2. Makkatang Dg. Sibali (1964-1967) 

3. M. Suaib Pasang (1967-1978) 

4. Ibrahim Tulle (1978-1983) 

5. Bantong Aminullah (1983-1987) 

6. Drs. H Tajuddin Nur (1987-1992) 

7. Drs. H. Syahrul Saharuddin M.S (1992-1997) 

8. Drs. H. Zainal Abidin M,Si ( 1997-2002) 

9. Drs. H. Ibrahim Rewa M.M. ( 2002-2012) 

10. Dr. H. Burhanuddin S,E M,Si (2012-2017) 

11. H. Syamsari Kitta S,Pt, MM (2017-Sekarang) 

Pemerintahan kabupaten Takalar memiliki kecamatan sebanyak 

sepuluh (10) kecamatan, 76 Desa, dan 24 Kelurahan. Serta memiliki 43 

kantor/instansi dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Takalar. 

Lemabaga legislatif kabupaten Takalar berjumlah Tiga Puluh (30) orang. 
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Pemerintah kabupaten takalar memiliki visi dan misi yang menjadi 

sebuah landasan untuk mencapai pemerintahan yang baik yakni : 

V I S I  

Menjadi Pemerintah Kabupaten Takalar yang Amanah 

M I S I 

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Keagamaan dalam setiap 

sendi-sendi kehidupan, baik melalui pendidikan formal maupun non 

formal; 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan budaya 

entrepreneurship pemerintah dan masyarakat; 

3. Mewujudkan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat 

untuk mencapai peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan 

ketahanan budaya; 

4. Meningkatkan pencapaian pendapatan daerah.  

Tabel. 4.1 

Luas Kecamatan dan Jumlah Pulau 

Kecamatan Luas 

wilayah 

Ibu kota 

wilayah 

Jumlah 

pulau 

Tinggi 

wilayah 

Jarak ke 

ibu kota 

daerah 

Mangara 

Bombang 

100,50 

km 

Mangadu 0 34,00 7,00 km 

Mappakasung

guh 

45,27 km Cilallang 1 44,00 5,00 km 
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Sanrobone 29,36 km Sanrobone 0 22,00 7,00 km 

Polongbangke

ng selatan 

88,07 km Bulukunyi 0 64,00 11,00 km 

Pattallasang 25,31 km Pattallassang 0 38,00 0,00 km 

Polongbangke

ng utara 

212,25 

km 

Palleko 0 41,00 9,00 km 

Galesong 

selatan 

24,71 km Bonto kassi 0 22,00 15,00 km 

Galesong 25,93 km Galesong 

kota 

1 32,00 19,00 km 

Galesong 

uatara 

15,11 km Bonto lebang 0 17,00 25,00 

km.
46

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 

B. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Permasalahan Rekrutmennya 

Aparatur Sipil Negara merupakan aktor utama dalam tatanan birokrasi 

di pemerintahan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

penyelenggara pelayanan publik.
47

 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 

sebuah kitab dan pedoman seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di 

indonesia. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pegawai negeri sipil 
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adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasal 6 

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 menjelaskan tentang Jenis pegawai ASN 

terdiri dari ; PNS dan PPPK.
48

 

PNS yang dimaksud dalam pasal 6 huruh a merupakan pegawai ASN 

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian 

dan memiliki nomor induk pegawai secara nasinonal. Dari uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau 

pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri 

adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri 

merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan maupun dalam melaksankan pembangunan nasional.
49

 

Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap pancasila 

dan UUD 1945, Negara dan pemerintah menjalankan tugas pemerintahan 

dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara yang 

bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam 

menjalankan pemerintahan, tugas, mengimplementasikan peraturan 

perundang-undangan, yang artinya wajib mengusahakan agar setiap 

peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat. 
50

 

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, 

pegawai negeri sipil  diberikan tugas kedinasan untuk mekasanakan tugas 
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 repository.umy.ac.id , Tinjauan Tentang Kepegawaian, diakses pada tanggal 16 
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50

 repository.umy.ac.id ,Tinjauan Tentang Kepegawaian, diakses pada tanggal 16 
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tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat 

setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu meletakkan kepentingan-

kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi 

dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia 

dan taat kepada pancasila sebagai filsafah dan ideologi Negara, kepada 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah. 

Dalam Hal ini Pegawai Negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga 

setiap Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran 

serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berdayaguna. Kesetian 

dan ketaatan penuh yang berarti pegawai negeri sipil sepenuhnya berada 

dibawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai 

negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 

masyarakat.
51

 

Akan tetapi pada proses perekrutan Aparatur Sipil Negara di 

Indonesia, terdapat banyak permasalahan di dalam proses perekrutannya, 

sebagaimana proses perekrutan CPNS pada tahun 2019 terdapat 11 

pelanggaran yang ditemukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Deputi bidang wasdal mengatakan bahwa, proses perencanaan sampai 

dengan tahapan pengumuamn CPNS tidak boleh menyimpang dari norma 

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan 

pemerintah No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. 
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Badan Kepegawain Nasional menemukan 11 pelanggaran yang 

diantaranya : 

1) Penetapan batas waktu dari pengumunan pendaftaran instansi yang 

kurang dari 15 hari kelender. Kasus ini ditemukan pada 19 Instansi 

Daerah. Hal ini dimulai melanggar pasal 22 ayat 2 PP Nomor 11 

tahun 2017. 

2) Jumlah, Kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang 

tidak sama dengan persetujuan MenPANRB yang terjadi pada 3 

instansi pusat dan 8 instansi daerah. Hal ini dimulai melanggar pasal 

22 ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan huruf G angka 3 pemenpan 

Nomor 23 tahun 2019. 

3) Pembatasan usian pelamar yang tidak sesuai NSPK yang terjadi di 

18 instansi pusat dan 3 instansi daerah. Ini dininali melanggar pasal 

23 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2017. 

4) Perbedaan syarat minimal IPK bagi putra-putri daerah dan non 

putra-putri daerah yang bersangkutan dimana ini terjadi pada 4 

instansi pusat dan 77 instansi daerah. Hal ini dinilain melanggar 

pasal 22 ayat 3 PP Nomor 11 thaun 2017. 

5) Tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instasi pusat dan daerah 

dimana ini ditemukan pada 2 instansi pusat dan 46 instansi Daerah 

hal ini dinilai melanggar Huruf G pemenpan nomor 23 tahun 2019. 

6) Alokasi formasi disabilitas yang diberikan instasnis yang kurang dari 

2 persen yang ditemukan pada 3 instansi pusat dan 7 instansi daerah. 

Ini dinilai melanggar huruf G pemenpan nomor 23 thaun 2019. 
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7) Pemberian kekhususan persyaratan pelamar bagi pegawai kontrak 

dilingkungan internal instansi yang ditemukan pada 1 instansi pusat 

dan 5 instansi daerah. Hal ini dinilai melanggar pasal 22 ayat 3 PP 

Nomor 11 tahun 2017. 

8) Persyaratan kualifikasi pendidikan diaspora melanggar NSPK yaitu 

untuk jabatan analisis kebijakan mencantumkan kealifikasi 

pendidikan S-1 yang dilakukan oleh 1 instansi pusat. Hal ini dinilai 

melanggar pasal 22 ayat 3 PP nomor 11 tahun 2017. 

9) Persyaratan akreditasi masih mencantumkan akreditasi minimal B 

dan/atau C yang didapati pada 2 instansi pusat dan 10 instansi 

daerah. Ini dinilai melanggar pemenpan nomor 23 tahun 2019. 

10) Membatasi domisili pelamar dalam wilayah kabupaten/provinsi 

tertentu yang di dapati dilakukan oleh 22 instansi daerah. Hal ini 

melanggar pasal 22 PP Nomor 11 Tahun 2017. 

11)  Mencantumkan persyratan khusus untuk suatu jabatan agar 

melampirkan ijazah perguruan tertinggi tertentu yang dilakukan 8 

instansi daerah. Ini dinilai melanggar pemenpan nomor 23 tahun 

2019.
52

  

Proses rekrutmen Aparatur sipil negara di Kabupaten Takalar berjalan 

sesuai dengan prosedural Nasional yang di atur dalam peraturan pemerintah 

tentang manajemen aparatur sipil negara. Birokrasi adalah sebuah wujud 

terbaik organisasi karena menyediakan konsitensi, kesinambungan, 
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kemungkinan meramalkan, stabilitas, sifat kewaspadaan, kinerja efisien dari 

tugas-tugas, hak keadilan, ratonalim,  dan  Profesionalism. 

Ikhtisar singkat dari keuntungan-keuntungan birokrasi pemerintah 

adalah efisien, ideal dan cocok untuk memperkecil pengaruh dari politik dan 

pribadi di dalam keputusan organisatoris serta wujud terbaik organisasi 

sebab membiarkan memilih pejabat untuk mengidentifikasi dan 

mengendalikan yang bertanggung jawab untuk siapa dan atas apa yang 

dilakukan karena orientasi lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi 

menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat 

sangat otoritatif dan represif.
53

 

C. Lelang Jabatan Di Ruang Lingkup Pemkab Takalar 

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota 

Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi 

Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia timur. Bidang wilayah penyanggah 

bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika 

Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan 

perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan 

lahan alternatif pembangunan industri yang representatif, kondusif, dan 

Strategis.
54

 

Istilah lelang jabatan tidak termasuk dalam Undang-Undang Aparatur 

Sipil Negara, tetapi istilah promosi jabatan yang terbuka dan kompetitif ada 
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dalam regulasi tersebut. Terutama dalam pengisian jabatan petinggi 

sebagaimana di atur dalam pasal 72 ayat (1) UU ASN promosi PNS 

dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, 

dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, 

kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai 

kinerja pegawai negeri sipipl ( PNS) pada Instansi pemerintah, tanpa 

membedakan jender, suku, agama,ras,dan golongan.
55

  

Metode yang digunakan dalam lelang jabatan yakni menggunakan 

Assesment center, yakni sarana dan prasarana penguji untuk mengetahui 

kompetensi dari kandidat yang mencalonkan dirinya dalam pelelangan 

jabatan tersebut, dan menggunakan mekanisme merit sistem diasumsikan 

dapat melahirkan pejabat yang berkompten, sehingga memberikan dampak 

positif terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Tujuan dilaksankannya 

yakni bisa menghasilkan sebuah pejabat yang terhindar dari KKN 

(Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme). Lelang jabatan mulai di kenal pada saat 

pemerintahan Jokowi dan Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta, yang melakukan lelang jabatan pada tanggal 27 Juni 

2013, dan melantik 415 pejabat di ruanglingkup Provinsi DKI Jakarta yang 

merupakan hasil seleksi lelang jabatan. Hal ini kemudian banyak di ikuti 

oleh Pemprov, kota/kabupaten yang ada di indonesia. 

Dasar hukum lelang jabatan diatur dalam, pasal 28 D ayat (3) Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845 mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
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dalam pemerintahan. Aturan lainnya yang menyangkut hak pegawai negeri 

sipil dalam mendpatkan jabatan juga terdapat dalam ketentuan pasal 72 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil Negara 

(UU Nomor 5 Tahun 2014) bahwa setiap pegawai negeri sipil yang 

memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk di promosikan ke 

jenjang jabatan yang lebih tinggi.
56

 

Kabupaten Takalar, telah melaksankan lelang jabatan sebanyak Lima 

kali, Takalar melaksanakan lelang sesuai prosedural nasional yang telag 

ditetapkan, dalam pelaksanaanya lelang jabatan di Kabupaten Takalar hanya 

membuka lelang jabatan pada Eselon II atau Jabatan Kepala Dinas. Dinas 

yang masuk dalam Lelang Jabatan ada 12 Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD)yakni : Dinas PUPR, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas 

Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, dan pada bulan April 

2021 Kabupaten Takalar me-lelang jabatan eselon II sebanyak Lima 

Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dianataranya Sekertaris Dewan, Dinas 

Pengelolaan Aset dan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal.
57

 

Semua dinas yang di lelang di laksanakan dalam kurung waktu kurang lebih 

Tiga tahun dalam satu periode, tentu ini tidak efektif kinerja dari Dinas-

Dinas terkait sebab digonta-ganti yang mengakibatkan berjalan lambatnya 

proses birokrasi. Proses Kenaikan Pangkat dalam ruang lingkup pemda 

Takalar memiliki dua proses kenaikan pangkat yakni kenaikan pangkat 
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secara reguler dan kenaikan pangkat secara istemewa, yang berpedoman 

pada peraturan Menteri No. 55 tahun 2015 tentang Pedoman mutasi pegawai 

negeri sipil di lingkungan kementrian dalam negeri pasal 3.
58

 

Tabel.4.2 

Jenjang Pangkat,Golongan/Ruang 

No Eselon Jenjang Pangkat,golongan/ruang 

  Pangkat Gol/ruang Pangkat Gol/ruang 

1. Ia Pembina 

utama 

IV/e Pembina 

utama 

IV/e 

2. Ib Pembina 

uatam 

madya 

IV/d Pembina 

utama 

IV/d 

3. Ia Pembina 

muda 

IV/d Pembina 

utama 

madya 

IV/d 

4. Iib  Pembina 

Tk.I 

IV/b Pembina 

uatam muda 

IV/c 

5. IIIa Pembina  IV/a PembinaTk.I IV/d 

6. IIIb  Penata 

Tk.I 

III/d Pembina  IV/b 

7. IV/a Penata  III/c Penata Tk,I III/d 

8. IV/b Penata 

Muda 

Tk.I 

III/b Penata III/c 

9. Va Penata 

Muda 

III/a Penata 

Muda Tk.I 

III/b
59

 

Sumber : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pengankatan PNS dalam Jabatan 

Struktural 
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Seperti yang di ungkapkan oleh informan peneliti, Bapak Rahmansyah 

Lantara:  

“Mengatakan Bahwa Proses kenaikan pangkat di 

kabupaten takalar sudah berjalan sesuai persyaratan yang 

ada, dan kenaikan pangkat berdasarkan pada ijazah 

pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)”
 60

 

Kenaikan pangkat seorang pejabat berdasarkan sebuah jenjang 

pendidikan Aparatur Sipil Negara, menurut peneliti kenaikan pangkat yang 

seperti dikatakan informan peneliti sudah menunjukkan bahwa seorang 

aparatur harus memiliki sebuah kompetensi yang sangat tinggi sebab 

aparatur sipil negara di tuntut untuk harus memegang prinsip-prinsip Goood 

Governance yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, 

Independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Teori yang peneliti gunakan 

telah menggambarkan bahwa sebuah birokrasi dapat dikatakan bagus 

apabila semua prinsipnya di implementasikan dengan baik oleh seluruh 

Aparatur sipil negara di sebuah ruang lingkup pemerintahan Kabupaten 

Takalar, agar dikemudian hari tidak ada yang ditemukan menyimpang, 

karena proses kenaikan pangkat sudah melihat latar belakang pendidikan 

seorang Aparatur sipil negara yang ingin naik pangkat. 

Adapun Syarat kenaikan pangkat dalam jabatan struktural di 

pemerintahan Kabupaten Takalar yakni: 

1. Surat pengantar dari instansi 

2. FC SK pangkat terakhir (legalisir) 

3. FC SKP 2 bulan terakhir ( legalisir) 
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4. FC STTB/Ijazah terakhir 

5. Asli penetapan angka kredit 

6. FC Karprg (Legalisir) 

7. FC SK pengangkatan dalam jabatan fungsional/ perpindahan 

(Legalisir) 

8. FC surat tanda lulus diklat jabatan fungsional (Legalisir).
 61

 

Seperti yang dikatakan Rahmansyah Lantara yang menjabat kepala 

Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar mengatakan; 

“Bahwa kenaikan pangkat pada ruang lingkup pemda takalar 

berjalan sesusai aturan dan regulasi yang ada”.
62

 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

sebuah kenaikan pangkat di dalam ruang lingkup pemerintahan terdapat dua 

jalur yang berbeda yakni jalur yang pertama dilihat dari tingkat 

pendidikannya serta dilihat dari waktu kenaikan pangkat yakni empat tahun, 

sedangkan jalur yang kedua dilihat dari sebuah pencapaian atau prestasi 

Aparatur Sipil Negara. 

Kabupaten Takalar telah melaksanakan proses lelang jabatan sebanyak 

kurang lebih 5 kali dalam kurung waktu tiga tahun, dan yang sering kali di 

lelang adalah jabatan kepala dinas Eselon dua. Tentu ini membuat para 

kepala dinas tidak bekerja secara efektif. Pada tahun 2020 kabupaten 

Takalar melakukan lelang jabatan yang di ikuti 16 Aparatur Sipil Negara 

yang lulus berkas. Menurut Hadriani Hanafi, S.Sos, M.Si : 

“ada beberapa jabatan kepala dinas di Kabupaten Takalar 

yang di lelamg pada tahun 2020, yaitu eseolon 2 masing-masing 
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calon peserta lelang jabatan mendaftar serta melewati proses 

seleksi yang dilakukan oleh panitia pelaksana lelang jabatan”
 63

   

Dari hasil wawancara diatas, menurut peneliti ini adalah sebuah hal 

yang sangat tidak tepat, lelang jabatan yang berkali-kali dilaksanakan akan 

mempengaruhi institusi baik dari segi pelayanan bahkan dalam segi 

pengimplementasian program kerja, sebab dalam teori yang peneliti 

gunakan yaki New Institusionalism, mengatakan bahwa kehadiran teori 

tersebut melihat bahwa bukan lagi institusi yang mempengaruhi sebuah 

perilaku birokrasi. 

a. Proses promosi jabatan dilakukan dengan tahapan 

1) Pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat 

metedaran melalui papan pengumuman, dan atau media cetak, media 

elektronik (termasuk media online/internet) sesuai dengan anggaran 

yang tersedia. Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat 

administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, di 

perbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang 

tersedia. 

2) Mekanisme seleksi atau penilaian kompetensi manejrial dan 

komptensi bidang (subtansi tugas) penilaian kompetensi manjerial 

dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara 

kompetensi dan analisa kasus dan presentasi. Sedangkan penilaian 

kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara  
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Standar komptensi bidang disusun dan ditetapkan oleh asing-masing 

instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat di bantu oleh assesor. 

3) Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara 

terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media 

elektronik (termasuk media online atau internet). 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menurut Rahmansyah 

Lantaran;  

“lelang jabatan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten 

takalar harus melihat dari dinas yang akan di lelang serta 

jabatan apa yang akan di lelang, dan mengikuti latar belakang 

gelar pendidikan calon pejabat yang akan mengikuti lelang 

jabatan tersebut”
 64

 

 

b. Syarat untuk mengikuti lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara 

Eselon II : 

1) Pangkat sekurang kurangnya 1 tingkat di bawah pangkat 

awal, jenjang kepangkatan jabatan struktural (Golongan 

Ruang IV/b). 

2) Mengikuti dan lulus dalam diklat pim 3 

3) SKP 2 tahun terakhir dengan nilai baik 

4) Memiliki rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian 

5) Surat berbadan sehat 

6) Ijazah minimal S1 

7) Bebas Narkoba.
65
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Hadriani Hanafie, S.Sos, M.Si yang bekerja pada bidang 

pengembangan dan sumber daya manusia dinas badan kepegawaian daerah 

mengatakan : 

”bahwa lelang jabatan atau seleksi jabatan di ruang lingkup 

pemda takalar berjalan sesuai prosedural dan aturan, dan 

persyaratan lelang jabatan berpedoman pada peraturan 

pemerintah No 11 tentang manajemen ASN, lanjutnya ketika 

tidak sesuai aturan dan tidak di akui di komisi aparatur sipil 

negara (KASN) yang bersangkutan akan dicopot dari 

jabatannya.”
 66

 

 

Dari hasil wawancara diatas, maka lelang jabatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah kabupaten takalar telah melaksanakan sesuai prosedural 

aturan yang telah di amanatkan dalam PP No. 11 akan tetapi realita yang ada 

saat ini tidak sejalan dengan apa yang menajdi persyaratan lelang jabatan. 

Hegel dan kalr max mengatakan bahwa birokrasi adalah mediaum yang 

dapat di pergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan 

kepentingan general (umum). Sedangkan Karl max mengatakan bahwa 

birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan 

untuk melaksanakan kekuasaan domninasinya atas kelas-kelas sosial 

lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang 

mendominasi tersebut.
 67

 

D. Bentuk patologi birokrasi dalam lelang jabatan di ruang lingkup 

pemerintahan Kabupaten Takalar 

Dalam lelang jabatan atau seleksi jabatan yang dilakukan pemda 

kabupaten takalar berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 11 tentang 
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Manajemen ASN. Menurut kepala bidang pengembangan dan sumber daya 

manuisa dinas badan kepegawaian daerah Hadriani Hanafie, S.Sos, M.Si: 

“mengatakan bahwa proses lelang jabatan di pemda takalar 

biasanya ada assesment, wawancara oleh panitia seleksi, dan 

yang melakukan assesment dan wawancara yakni dari lembaga 

yang terakreditasi, dan dari sanalah nilai akan diakumulasi, 

sehingga memunculkan 3 (tiga) nama yang akan menduduki 

posisi jabatan pratama tinggi (JPT) hasil lelang jabatan.”
 68

 

 

Dalam  peraturan pemerintah No 11 tentang manajemen ASN pasal 

122 berbunyi sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf F dilakukan 

oleh presiden atau pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai dengan 

kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

121 ayat (3). Lebih jelasnya di atur lebih lanjut pada pasal 123 ayat 1 dan 2 

yang berbunyi sebagai berikut; 

(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat 

pimpinan tinggi pratam yang terpilih sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 121 ayat (3) dilingkungan instansi pusat kepada 

pejabat pembina kepegawaian (PPK) melalui pejabat yang 

berwewenang (PyB). 

(2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat 

pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 121 ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan 

pejabat yang berwewenang (PyB) untuk ditetapkan.
 69
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Sehingga proses pengambilan keputusan seorang PPK atau Bupati 

dalam menempatkan seorang dalam jabatan pratam tinggi (JPT) berdasarkan 

apa yang telah di atur oleh Peraturan Pemerintah No 11 Tentang Manajemen 

ASN, dan menempatkan seseorang dalam jabatan pratama tinggi (JPT) 

sesuai persyaratan lelang jabatan yang telah di tentukan. Seperti apa yang 

telah dikatakan oleh Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Takalar Bapak Rahmansyah Lantara : 

”syarat untuk menduduki jabatan kepala dinas tertentu harus 

sesuai jabatan apa yang di lelang, misalnya kepala dinas 

kesehatan, maka yang menduduki jabatan kepala dinas harus 

sarjana kesehatan atau seorang dokter sama halnya dengan 

kepala dinas PU yang boleh menduduki harus merupakan 

sarjana teknik.”
 70 

Ketika ketiga nama yang keluar dari hasil seleksi lelang jabatan yang 

dilakukan oleh panitia seleksi lelang jabatan, dan di serahkan kepada pejabat 

pratama tinggi (PPK) dalam hal ini Bupati. Sebelum Bupati memilih, Bupati 

terlebih dahulu berkomunikasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) dan meminta persetujuan, setelah itu barulah Bupati boleh 

memutuskan atau menetapkan pejabat yang Bupati Pilih untuk menduduki 

posisi Kepala Dinas atau Jabatan Pratama Tinggi (JPT). Akan tetapi salah 

satu syarat lelang jabatan tidak terlaksana dan bahkan diabaikan begitu saja 

oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati, tentu proses 

lelang jabatan pemerintahan Kabupaten Takalar sampai akhir terkesan 

hanya sebuah formalitas belaka demi memenuhi hajat politik seorang 

penguasa. Dan output dari sebuah metode Assemen Center dalam lelang 
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jabatan yang melahirkan sebuah pejabat yang bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) tidak nampak karena salah satu persyaratannya tidak 

dipenuhi dalam lelang jabatan yang menempatkan seorang pejabat sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya, tentu menurut peneliti ini terindikasi 

sebuah bentuk Nepotisme dalam lelang jabatan pemerintahan Kabupaten 

Takalar. 

Menurut bapak Rahmansyah Lantara Kepala Dinas Badan 

Kepegawaian Daerah : 

“mengatakan bahwa penempatan pejabat yang masuk 3 (tiga) 

besar dalam lelang jabatan, itu adalah tergantung Bupati 

menilai subjektif dan objektif, itu tidak terlepas dari kepentingan 

politik seorang bupati dalam memutuskan pejabat yang akan 

menduduki Dinas tertentu”
71

 

Dari hasil wawancara, maka lelang jabatan yang dilakukan pemda 

kabupaten takalar berjalan sesuai peraturan, persyaratan, dan prosedural 

yang sudah ada. Akan tetapi implementasi dan realita yang ada di 

pemerintahan kabupaten takalar tidak sesuai dengan apa yang menjadi 

persyaratan, yang sudah dikatan oleh kepala dinas badan kepegawaian 

daerah  bapak Rahmansyah Lantara. Karena Bupati menempatkan seorang 

pejabat dari hasil seleksi lelang jabatan yang semestinya harus sesuai 

dengan latar belakang pendidikan instanis yang akan dipimpin nantinya. 

Contoh kasus yang tidak sesuai persyaratan salah satunya yakni instansi 

Dinas pekerjaan umum yang di jabat oleh seorang sarjana sosial yang 

notabenenya tidak sesuai intansi yang di pimpinnya. Seperti apa yang di 
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jelaskan dalam konsep “The Right Man on The Right Place” yang artinya 

“orang yang tepat dengan tempat yang tepat juga”. 

Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yakni teori new 

institusionalism yang dikemukakan oleh Fox dan Miller yang mengatakan 

bahwa institusi Politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik tetapi 

mereka dipandang sebagai sehimpun aturan yang menuntun atau membatasi 

perilaku atau individu. Sehingga intitusional baru melihat bahwa birokraso 

tidak lagi bisa mempengaruhi perilaku individu, melainkan perilaku 

individu yang mempenagruhi birokrasi. 

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa lelang jabatan yang dilakukan 

dalam ruang lingkup pemda kabupaten takalar, tidak menutup kemungkinan 

praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih bisa terjadi ketika penentuan 

hasil lelang jabatan tidak berdasarkan pada rangking atau nilai tertinggi dari 

hasil seleksi lelang jabatan. Sehingga konsep  “The Right Man on The Right 

Place” yang menempatka seseorang sesuai dengan keahliannya tidak akan 

berjalan sesuai dengan apa yang sudah ada dalam konsep tersebut. 

Teori kedua yang peneliti gunakan yakni teori patologi birokrasi yang 

di kemukakan oleh Fred W Riggs, mengatakan patologi birokrasi di banyak 

negara berkembang bisa terjadi dikarenakan adanya tekanan birikrat negara 

yang tidak semestinya dilakukan. Dari gambaran tersebut nampak sangat 

terlihat aoa yang terjadi dalam birokrasi di indonesia terutama pada 

birokrasi tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam momentum pesta 

demokrasi tekanan birokrat ataun Incumbent terus terjadi dan tekanan yang 
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diberikan sangat masif, dan tidak berhenti pada proses pesta demokrasinya 

akan tetapi berlanjut setelah kemenangan di pesta demokrasi.
72

 

Imbas dari seebuah lelang jabatan struktural di ruang lingkup 

pemerintah Kabupaten Takalar yakni, banyaknya Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang di parkir dari jabatannya atau bisa disebut tidak memiliki 

jabatan (NonJob). Terbukti dalam beberapa kali pemkab Takalar melakukan 

mutasi yang memarkirkan Aparatur Sipil Negaranya, seperti salah seorang 

Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai sekertaris kecamatan 

Mappakasungguh yang di parkir dari jabatannya, dan menjadi staf biasa di 

kecamatan pattallassang, tanpa sebab dan pemebritahuan peringatan dari 

pemerintah kabupaten takalar. Dalam teori patologi birokrasi terdapat dua 

Ruang lingkup patologi birokrasi yakni ; Disfuncitions of bureaucrazy, Mal-

administration, dalam temuan peneliti menemukan salah satu dari ruang 

lingkup patologi birokrasi, yang menunjukkan adanya kesalahan 

administrasi dalam proses Non-Job seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), 

yang bermula dari proses lelang jabatan/ mutasi dalam sebuah instansi 

pemerintahan. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Muh. Ikhsan mengatakan bahwa: 

“Tidak ada alasan yang diberikan, karena menonjob pejabat itu 

kalau pejabat itu melakukan sebuah pelanggaran, berupa 

penyelewengan anggaran, kode etik, dan asusila, itupun juga 

harus ada surat peringatan pertama ke satu,kedua,dan ketiga. 

Kalau dalam keadaan terpaksa memang dalam hal ini ASN 

tersebut melanggar undang-undang seperti kasus pidana 
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korupsi maka itu baru boleh menonjobkan pejabat. Saya ini kan 

tidak pernah melakukan hal seperti itu, akan tetapi kembali lagi 

bahwa ini otonomi seenaknya saja bupati, dan inilah akibat dari 

pemilihan langsung bupati, dan resikonya seperti ini.”
73

 

Dari hasil wawancara di atas maka teori yang peneliti gunakan yakni 

teori Patologi Birokrasi, yang di dalam teori tersebut dikatakan bahwa ada 

dua ruang lingkup patologi birokrasi yakni yang pertama ; Disfuncitions of 

bureaucrazy, yaitu berhubungan dengan struktur, norma, dan mekanisme. 

Dalam ruang lingkup Disfuncitions of bureaucrazy bentuk sebuah patolgi 

birokrasi berkaitan pada sebuah norma dan mekanisme, sehingga dalam 

setiap mutasi yang dilakukan pemerintah kabupaten takalar akan berujung 

pada pemarkiran pejabat (NonJob) yang dalam kurung waktu kurang lebih 

tiga tahun aparatur sipilnegara yang di parkir dari jabatannya (NonJob) 

berjumlah kurang lebih dua puluh aparatur sipil negara yang terparkir dari 

jabatannya sehingga pemerintah Kabupaten Takalar tidak menjalankan 

mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemerintah no 11 tentang 

manajemen aparatur sipil negara, dan serta  penempatan pejabat dari hasil 

seleksi lelang jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 

instansi yang di pimpinnya. Yang kedua ; Mal-administration, arau 

perbuatan yang menggunkan wewenang dengan tujuan lain. Dalam kasus 

pemarkiran pejabat (NonJob) yang dialami salah satu informan peneliti yang 

telah dipaparkan diatas, tidak adanya sebuah proses teguran ataupun surat 

peringatan yang diberikan, inilah yang membuktikan bahwasanya 

pemerintah kabupaten takalar telah melakukan tindakan yang menggunakan 

wewenang  kekuasaan untuk tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang No. 30 

                                                             
73

 Muh. Ikhsan,  selaku sekertaris Camat Mappakasungguh Kabupaten Takalar, 

Wawancara, ( Takalar: 12 Desember 2020, pukul 13:00) 
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Tahun 2014 telah menerangkan pemberhentian pejabat dari jabatannya itu 

memilki prosedur adminstrasi dan mekanismenya, sehingga ketika pejabat 

yang berwewenang ingin memberhentikan (NonJob) pejabat yang 

bersangkutan terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan surat 

pemanggilan ketika seorang pejabat ingin diberhentikan dari jabatannya, 

dan juga mempunyai alasan yang kuat atau temuan yang kuat untuk 

diberhentikan. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Takalar sama sekali tidak 

melakukan hal yang telah di amanahkan oleh Peraturan Pemerintah No 11 

tentang manajemen ASN dan Undang-Undang No 30 Tahun 2014. 

Tabel 4.3  

Patologi Birokrasi Di Takalar 

No Jenis Patologi Birokrasi Jumlah Kasus 2017-

2021 

1 Disfungsi of Birocracy 

a. Pemarkiran pejabat 

b. Penempatan pejabat hasil seleksi lelang 

jabatan yang tidak sesuai persyaratan 

 

20 ASN 

3 Pejabat 

2 Mal-Administrasion  

a. Tidak adanya surat peringatan yang telah 

di atur dalam Undang-Undang No 30 

tahun 2014 

 

20 Aparatur Sipil 

Negara 

 Total 43 Kasus 

 

Dari pemaparan informan peneliti, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwasanya Pemerintah Kabupaten Takalar terindikasi sebuah penyakit 

birokrasi atau bahasa latinnya disebut Patologi birokrasi dengan kasus 

pemberhentian pejabat dari jabatannya (NonJob) Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tanpa sebab, alasan, dan surat pemberitahuan. 

Muh. Ikhsan juga berharap kepada Kemendagri mengatakan bahwa : 
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“agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Kemendagri membuat 

sebuah regulasi atau Undang-undang tentang pilkada dan 

keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya semoga 

kedepan ini pemerintahan dalam negeri ini untuk membuat 

semacam surat edaran kepada calon Bupati/Walikota tidak lagi 

melakukan hal seperti ini, dan itu sudah menjadi wacana dan 

mungkin suatu saat nanti jadi sebuah aturan main, ena, bulan 

sebelum pilkada maka petahan (incumbent) tidak boleh 

melakukan Nonjob pejabatnya.”
 74

 

Dari hasil wawancara di atas maka teori patologi birokrasi yang 

dikemukakan oleh Fred W Riggs mengatakan patologi birokrasi di banyak 

negara berkembang bisa terjadi di karenakan adanya tekanan birokrat negara 

yang tidak semestinya dilakukan. Tekanan birokrat negara menurut Fred W 

Riggs mengakibatkan birokrasi gagal dalam mengoprasionalkan hajat 

sebagaimana mestinya. Dari gambaran tersebut nampak sangat terlihat aoa 

yang terjadi dalam birokrasi di indonesia terutama pada birokrasi tingkat 

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam momentum pesta demokrasi 

tekanan birokrat ataun Incumbent terus terjadi dan tekanan yang diberikan 

sangat masif, dan tidak berhenti pada proses pesta demokrasinya akan tetapi 

berlanjut setelah kemenangan di pesta demokrasi.
75

  

 

 

 

                                                             
74 Muh. Ikhsan,  selaku sekertaris Camat Mappakasungguh Kabupaten Takalar, 

Wawancara, ( Takalar: 12 Desember 2020, pukul 13:00) 
75 Agus, 2019, PATOLOGI BIROKRASI DAN AGENDA STRATEGI: Kolaborasi 

Pendekatan New Public Management Public Service Melalui Model Citizen`s Charter, 

Jurnal kajian ilmu politik islam, Vol.2, No,1 Januari – Juni 2019, hal 81 
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E. Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam 

Penguatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 

2020 

1. Faktor Pendukung lelang jabatan dalam penguatan kinerja 

pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun 2020 

Faktor yang mendukung agar proses lelang jabatan di pemda Takalar 

berjalan lancar yakni : 

1.1 Faktor pendukung pemerintah 

Tersedianya segala sarana dan anggaran yang digunakan dalam 

melaksanakan Lelang Jabatan di pemda  Kabupaten Takalar adalah :  

a. Media Massa 

Media massa sebuah sarana yang menunjang keberhasilan lelang 

jabatan yang dilaksanakan pemda Kabupaten Takalar. Media massa 

memiliki peranan penting dalam menyebarkan seluruh informasi yang 

berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan birokrasi pemda kabupaten 

takalar khususnya program lelang jabatan. Dengan begitu media massa 

selalu bersifat dinamis atau berubah-ubah sehingga masyarakat selalu 

update informasi mengenai lelang jabatan. Pemda Kabupaten Takalar 

menggunakan media massa berupa : 

1. Portal BKD 

2. Website Resmi Pemda Kabupaten Takalar 

3. Koran 
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b. Anggaran  

Anggaran yang di keluarkan pemerintah kabupaten takalar dalam 

pelaksanaan lelang jabatan di ruang lingkup pemda selalu terjamin dan 

tersedia setiap tahunnya. 

Menurut kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dinas 

badan kepegawaian daerah kabupaten takalar ibu Hadriani Hanafie, S.Sos, 

M.Si : 

“mengatakan bahwa faktor pendukung segala kegiatan 

pelaksanaan lelang jabatan yakni selalu di support dan di 

dukung oleh Bupati atau biasa di sebut PPK, karena ada aturan 

jabatan itu tidak bisa lama kosong, setiap tahunnya ada 

anggaran lelang jabatan.” 
76

 

Dari hasil wawancara, maka kedua faktor pendukung lelang jabatan 

pada ruang lingkup pemda kabupaten takalar penunjang kesuksesan dalam 

melaksanakan setiap proses lelang jabatan yang dijalankan, sesuai dengan 

teori peneliti yang digunakan pada skripsi, yakni menggunakan teori Good 

Governance yang di utarakan oleh komite kebijakan nasional Good 

Governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 

Dari hasil wawancara, maka teoru yang peneliti gunakan dalam skripsi 

peneliti yakni teori Good Governance  yanf dalam teori tersebut 

mengemukakan banyak prinsip mengenai Good Governance yang 

diantaranya : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, 

Kewajaran dan Kesetaraan. Dati temuan di lapangan, pemerintah Kabupaten 

Taklar hanya menjalankan dua prinsip dari Good Governance yaitu 

                                                             
76 Hadirani Hanafie, S.sos, M,si, selaku kepala bidang pengembangan dan sumber 

daya manusia dinas badan kepegawaian daerah kabupaten takalar, wawancara ( Takalar: 

Kantor Bupati, 10 November 2020, pukul 10:14). 
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Transparansi, Transparansi yang dimaksud dari hasil temuan peneliti yakni 

terbukanya informasi pelelngan jabatan kepada seluruh Aparatur Sipil 

Negara (ASN), sedangkan prinsip yang kedua Akuntabilitas hasil temua 

peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar melalui panitia 

seleksi lelang jabatan dan dinas badan kepegawaian daerah (BKD) mampu 

mempertanggung jawabkan semua kinerja dan hasil selesi lelang jabatan 

kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini seorang Bupati. 

Sehingga pemda kabupaten takalar nampak menjalankan prinsip-prinsip 

Good Governance. 

2. Faktor penghambat lelang jabatan dalam penguatan kinerja pemerintah 

Kabupaten Takalar pada tahun 2020 

Pelaksanaan lelang jabatan tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja 

hambatan-hambatan yang sering kali datang yang menghambat jalannya 

sebuah proses pelaksanaan sampai pada proses akhir yakni pelantikan. 

Faktor penghambat yaitu :  

a. Rekomendasi KASN  

Rekomdasi KASN adalah syarat ketika bupati telah memutuskan dan 

memilih pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menempati posisi 

yang di lelang oleh pemda kabupaten takalar dari hasil lelang jabatan.  

Seperti yang di katakan kepala bidang pengembangan dan sumber 

daya manusia dinas badan kepegawaian daerah Hadriani Hanafie. S.sos, 

M.Si ; 

“Faktor penghambat kadang kala rekomendasi yang lama 

datang dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan apalagi 

masa pandemi itu komunikasinya melalui Whatsaap saja. Jadi 
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terkadang kita sudah menjadwalkan minggu depan pelantikan, 

tidak bisa di prediksi, karena kadang balasannya yang lama.”
77

 

 

Dari hasil wawancara faktor penghambat dalam lelang jabatan di 

ruang lingkup pemda kabupaten takalar yaitu pemda takalar menjadikan alur 

kordinasi dari pihak Pemda kepada KASN sebagai salah satu faktor 

penghambat lelang jabatan yang melalui komunikasi via online (whatshap) 

untuk saat ini di tengah pandemi covid-19. Menurut peneliti alasan seperti 

itu tidak bisa di lontarkan karena mengingat Pemerintah Kabupaten Takalar 

tidak berada pada lokasi yang tidak memilki fasilitas internet yang 

memadai, bahkan apalagi Indonesia adalah salah satu Negara yang 

mengandalkan teknologi sebagai alat sarana dan prasarana kemajuan 

pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Hadirani Hanafie, S.sos, M,si, selaku kepala bidang pengembangan dan sumber 

daya manusia dinas badan kepegawaian daerah kabupaten takalar, wawancara ( Takalar: 

Kantor Bupati, 10 November 2020, pukul 10:14). 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah  kota 

Makassar. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat 

bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat 

mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan  kegiatan industri 

Kota Makassar. Pemerintahan Kabupaten Takalar berupaya terus menerus 

mewujudkan tujuannya sebagai pemerintahan yang baik. Jika dilihat dari 

perkembangan birokrasi pemerintah daerah Takalar.   

Pemerintah kabupaten Takalar melaksanakan proses lelang jabatan 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 11 tentang Manajemen 

ASN pasal 122 berbunyi sebagai berikut; Penetapan dan pengangkatan JPT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden 

atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kewenangan 

berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3). 

Dalam pengambilan keputusan Bupati pada hasil seleksi lelang jabatan, 

Bupati tidak melihat nilai atau rangking dari ketiga calon pejabat dari hasil 

lelang jabatan, hanya menilai dari sisi objektif  atau subjektifnya dan tidak 

terlepas dari kepentingan politik seorang bupati dalam menempatkan 

seorang pejabat di instansi yang masuk dalam lelang. Ini memberikan 

sebuah gambaran bahwasanya lelang jabatan yang dilaksanakan masih 
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terdapat sebuah praktik-praktik Nepotisme dalam penentuan pejabat dari 

hasil lelang jabatan. 

Hasil penelitian yang peneliti temukan, dalam dinamika lelang jabatan 

yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar berjalan sesuai 

peraturan, dan prosedural yang sudah ada. Akan tetapi implementasi dan 

realita yang ada di dalam pemerintah daerah  Kabupaten Takalar tidak 

sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Karena Bupati 

menempatkan seorang pejabat dari hasil seleksi lelang jabatan yang 

semestinya harus sesuai dengan latar belakang pendidikan instansi yang 

akan dipimpin nantinya. Ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya 

lelang jabatan yang dilaksanakan masih terdapat sebuah praktik-praktik 

Nepotisme dalam penentuan pejabat dari hasil lelang jabatan, yang juga 

mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terindikasi sebuah 

Patologi birokrasi yang menyerang birokrasi pemerintah, bentuk patologi 

birokrasi yang ditimbulkan yakni : Disfungsi Birokrasi dan Maladministrasi. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dari lelang jabatan yang 

dilaksanakan pemerintah kabupaten takalar yaitu ; 1. Faktor pendukung, 

terbukanya secara umum informasi lelang jabatan, tersedianya segala sarana 

dan prasarana, dan tersedianya anggaran dari pemerintah kabupaten takalar 

dalam lelang jabatan. 2. Faktor penghambat, rekomendasi dari Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu telat diterbitkan sehingga 

pemerintah daerah takalar kesulitan dalam melantik pejabat dari hasil 

seleksi lelang jabatan.  
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 Sehingga imbas dari sebuah lelang jabatan, terhadap birokasi 

Pemerintah Kabupaten Takalar menimbulkan indikasi sebuah penyakit 

birokrasi atau bahasa latinya disebut Patologi Birokrasi dengan kasus 

NonJob Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa sebab, alasan, dan surat 

pemberitahuan. Sehingga upaya pemerintah untuk menghasilkan pejabat 

yang berkompoten dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) 

tidak lagi terwujud, dan hanya sekedar ucapan belaka oleh pemangku 

kebijakan. 

B. Implikasi  

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya fenomena politik 

lelang jabatan dalam struktural, yang penulis teliti, fenomenanya selalu 

dianggap hal yang lumrah di ruang lingkup pemerintahan, akan tetapi 

fenomena dan kebiasaan seperti ini akan tetap selalu ada ketika tidak adanya 

regulasi yang kuat untuk mengatur lebih jelas di dalam birokrasi 

pemerintahan.  

Ketika fenomena seperti ini terus di lanjutkan dan bahkan di 

pertahankan, maka birokrasi pemerintahan yang akan di jalankan oleh 

pejabat politik (Bupati), dapat dipastikan tidak akan berjalan lancar dan 

efektif sesuai harapan masyarakat dan janji politik seorang Bupati, karena 

dalam fenomena politik lelang jabatan di dalam struktural pemerintahan 

yang peneliti temukan, hanya kepentingan pribadilah yang nampak bukan 

kepentingan masyarakat yang terakomodir. Sehingga memunculkan sebuah 

penyakit birokrasi atau patologi birokrasi. 
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Untuk memutuskan fenomena tersebut perlu adanya peninjaun ulang 

undang-undang otonomi daerah dan ketegasan kementrian dalam negeri 

melalui komisi aparatur sipil negara (KASN), dalam menegakkan sebuah 

aturan terkait prosedur lelang jabatan srtuktural dalam pemerintahan dan 

tidak hanya terkesan sebatas formalitas saja ketika seorang bupati 

mengambil keputusan dari hasil seleksi lelang jabatan. Sehingga nantinya 

para pemimpin daerah lebih berhati-hati dalam menempatkan pejabatnya 

dan me-non job kan seorang aparatur sipil negaranya, agar terciptanya 

sebuah harmonisasi birokrasi dengan masyarakatnya. 
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Lampiran – Lampiran 

 

Gambar 1 : Wawancara Bersama Bapak Rahmansyah Lantara, Kepala Dinas 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar  

Gambar 2 : Wawancara Bersama Ibu Hadirani Hanafie, S.sos, M,si, selaku 



 

82 
 

kepala bidang pengembangan dan sumber daya manusia dinas badan 

kepegawaian daerah kabupaten takalar.  

 

Gambar 3 : Wawancara Bersama Bapak Ikhsan selaku sekertaris Camat 

Mappakasungguh Kabupaten Takalar. 
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Gamabar 4:  Wawancara Bersama Bapak Iskandar selaku Asisten 3 Bidang 

Administrasi dan Pembangunan. 

 

Gambar 5 : Wawancara Bersama Bapak Sayuti Selaku Kepala Seksi Bidang 

Mutasi Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar. 
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