
79. REFORMASI BIROKRASI? 

 

Perhatikan, pembagian lahan kehidupan untuk rakyat negara ini saat start awal 

Proklamasi, 17 Agustus 1945 berikut ini : 
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Tabel 1 

Keterangan : 

Komponen  I : Komponen  di dalam birokrasi (baca : rakyat birokrasi) 

Komponen II : Komponen di luar birokrasi (baca : rakyat murni) 
 

Dalam hal pekerjaan, mereka telah memilih. Dalam hal tempat untuk dapatnya 

memenuhi kebutuhan, mereka telah memilih. Bahwa demokrasi, pemerintahan berasal 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mereka laksanakan. Gen murni telah 

tersusun. Siapa di dalam  --struktur birokrasi--  dan siapa di luar –struktur birokrasi--  

telah mereka tentukan, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan dari manapun. Mereka telah 

memilih berdasarkan panggilan jiwanya.  

Oleh karena itu, jika pada akhirnya keturunan mereka sampai memperebutkan 

kembali lahan kehidupan yang telah mereka bangun, sungguh merupakan sebuah 

pengingkaran sejarah. Memang, di dalam memperebutkan lahan kehidupan tidaklah 

seperti pelelangan ikan … Katanya, jangan lupakan sejarah ... 
“Betapa caranya rakyat sebagai  bangsa akan hidup dari mana didapatnya belanja buat hidup, 

harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat 

menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya”.  

               (Penjelasan pasal 23, Undang-Undang Dasar 1945) 



Perhatikan : 
“Tiap-tiap warga  negara berhak atas pekerjaan  dan penghidupan  yang layak bagi 

kemanusiaan”. (Pasal 27, Undang-Undang Dasar 1945) 

 

 Seiring dengan perjalanan waktu, generasi pertama negara ini mulai mengakhiri 

pengabdiannya pada Pertiwi. Satu persatu, mereka berpulang ke pangkuan Tuhan Yang 

Maha Esa. Dari sini timbul masalah, sebab adanya aturan main yang berbeda antara 

Kelompok I dan Kelompok II. 

Pada  Kelompok I : 

 a. Lahan kehidupan tidak diwariskan; 

 b. Lahan kehidupan (pekerjaan) dapat diperoleh sesuai dengan  keahlian. 

Pada Kelompok II : 

 a. Lahan kehidupan dapat diwariskan; 

 b. Lahan kehidupan (pekerjaan) dapat diperoleh sesuai dengan  keahlian; 

 c. Lahan kehidupan dapat dibeli. 

Dengan demikian, pintu masuk ke  lahan 1 hanya ada satu, yaitu berupa keahlian 

–dan ini dapat diperoleh dengan pendidikan yang memadai. Sedangkan pada lahan 2, 

pintu masuknya ada tiga buah, jadi cukup longgar. Namun, karena longgarnya maka 

memudahkan AA (dari Kelompok I) untuk menembusnya dengan cara membeli, 

sementara posisinya di lahan 1 tetap. Begitu pula halnya dengan BB (dari Kelompok II), 

dengan segala kemampuannya, ia pun mampu menembus lahan 1, sementara posisinya di 

lahan 2 tetap.  

Dalam hal ini, saya tidak menafikan adanya perpindahan stratum dalam satu 

kelompok karena adanya sebab-sebab tertentu di antara mereka, dan itu bisa saja terjadi 

secara alami. Dengan demikian, pada lahan kehidupan  akan terjadi perubahan pemetaan 

karena munculnya kelompok baru, dan akan terjadi sebagai berikut : 
Turun

an 

Kelompok I di Lahan 1 

(di dalam sistem birokrasi) 

Kelompok II di Lahan 2 

(di luar sistem birokrasi) 

Kelompok  III 

(di luar sistem) 

F AA Aa aA aa BB Bb bB bb   

F1 AA Aa aA BB BB Bb bB bb aa  

F11 AA Aa BB aA BB Bb bB AA aa bb 

F 111 AA BB Aa AA BB Bb AA bB aa bb 

Tabel  2 



Pada F1 : 

1. “aa”  dari Kelompok I yang berposisi lemah dengan finansial  yang juga 

lemah tergusur dari tempatnya.  

Bisa jadi,  “aa” berdesakan dengan   ‘bb”,   masuk Kelompok II di lahan II. 

Namun, bisa jadi, ia membentuk kelompok baru, kelompok yang tersisihkan 

/kelompok pencari kerja  (Kelompok III) 

Untuk sementara waktu, tempat “aa” diisi oleh “BB”.  

BB dapat menembus lahan 1 karena memang mempunyai kemampuan untuk 

itu.  

Dengan kata lain, F1 adalah lonceng kematian untuk   “aa” 

2. “bb” masih bisa bertahan pada tempatnya karena mendapatkan  tempat  

(warisan)  dari  F 

 

Pada F11 : 

1. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, “BB” mulai menggeser “aA” dan  --

mungkin--  tanpa harus menunggu alih generasi, “BB” sudah dapat berdekatan 

dengan  “AA” dengan menggeser  “Aa”. 

2. “AA”  mulai menggeser  “bb”. Hal ini ditandai dengan adanya usaha sejenis 

yang dilakukan “AA”, dan tentu saja dengan didukung oleh fasilitas dan 

posisinya yang kuat di lahan 1 (dalam struktur birokrasi). 

Pada F2 inilah lonceng kematian “bb”  bergema. 

 

Pada F111 : 

1. “AA dan BB” sudah berdekatan, kondisi inilah yang memunculkan pejabat 

yang juga pengusaha, atau sebaliknya, pengusaha yang juga merangkap 

sebagai pejabat 

2. “aa dan bb”  semakin tergeser dan tergusur.  Lahan kehidupan hanya dikuasai 

oleh yang kuat, baik kuat dalam posisi maupun dalam finansial. Kedudukan 

keduanya hanyalah sebagai pencari kerja. Mereka sudah tidak lagi memiliki 

lahan kehidupan yang dapat diperjualbelikan serta tak dapat pula diwariskan. 

Pada F111, deretan makin panjang untuk “aa” maupun “bb” 



 
”Dalam hal ini, ada yang perlu dicatat bahwa pencari kerja setiap tahunnya kurang lebih 2,5 
juta orang, dan akan terus bertambah” 

(Kuncoro Ningrat, Berita Petang TVRI, 26 April 2002) 
 

  ”Per Februari 2009, angkatan kerja bertambah 2,26 juta orang menjadi 113,74 juta orang   
   dibandingkan dengan posisi Februari 2008” 
        (Kompas, Senin, 26 Oktober 2009) 

 

Sejauh ini, saya belum pernah mendengar adanya penelitian empiris tentang nasib 

keturunan “aa”, baik dari a1a1 sampai dengan a111a111. Begitu pula dengan keturunan 

“bb”, baik dari b1b1 sampai b11b11. Secara teori, mereka telah termarginalkan sejak F1 

untuk a1a1 dan sejak F2 untuk b1b1, terdepak ke luar dari struktur yang telah dibangun 

bersama gen inti lainnya.  

Sebagai bangsa yang mengaku “Berkemanusiaan yang adil dan beradab”, ada satu 

pertanyaan, adilkah melibas lahan kehidupan orang lain? Dalam hal ini, Anda tidak 

perlu menjawab dengan langsung. Kita perlu merenung. Bagaimana seandainya, kita ada 

di posisi “aa” atau “bb”?  

Bahwa, mereka tidak pernah menghutangkan perjuangan mereka, itu benar. 

Bahwa, mereka dulu ikhlas tanpa pamrih, itu pun tidak salah. Namun, ada satu hal yang 

harus diingat, mereka yang mendirikan negara ini. Mereka yang telah membuka lahan 

kehidupan. 

Bisa jadi, Anda beranggapan bahwa mereka telah memilih, dan termarginalkan itu 

merupakan konsekuensi hidup. Anggapan itu bisa jadi benar, seandainya Peraturan 

Pemerintah tentang pensiun (maaf, saya tidak mamiliki arsip) terbit saat proklamasi. Jadi, 

mereka sudah tahu akan resiko yang akan diterimanya jika memilih berada di dalam 

struktur birokrasi.  

Masalahnya, peraturan pemerintah tersebut terbit saat “aa” sudah mulai uzur serta 

saat “BB” atau malah mungkin “Bb” mulai mengintervensi lahan 1. Keuzuran “aa”, 

lemahnya posisi tawar, dan lemahnya finansial membuat “aa” pasrah menerima nasib saat 

miliknya “dirampas” oleh penguasa dengan mengatasnamakan negara. 

Dari sini, timbul pertanyaan. Bukankah mereka telah menerima pensiun? Dan, 

saya balik bertanya, bukankah sekian persen dari gaji mereka memang untuk itu? Dengan 

kata lain, sebenarnya uang pensiun itu milik siapa?  



Bukantah itu memang miliknya? Tapi, ke mana perginya NIP /NRP --atau 

mungkin nomor lain yang sejenis dengan itu-- milik mereka? Bukankah NIP /NRP 

tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti “kepemilikan” mereka terhadap lahan 1? 

 Menurut saya, ruwetnya birokrasi karena disingkirkannya tuan lahan birokrasi. 

Oleh karena itu, reformasi birokrasi akan mendekati adil jika secara administratif, semua 

kembali ke posisi awal. Tanpa itu, Reformasi Birokrasi = BOHONG. Selebihnya, 

silakan lihat Noto Lahan Kehidupan pada Revolusi Bilangan Star Sebuah Keadilan. 

 Pertanyaannya sederhana, sudah yakinkah untuk melakukan Reformasi Birokrasi? 

Sebab, Reformasi Birokrasi = Menyelesaikan Revolusi yang Belum Selesai. Menurut 

saya, Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu 9 tahun. Itulah yang saya maksud dengan 

Masa Transisi. Sekali lagi, yakinkan diri Anda! 

 Wallahualam. 


