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ABSTRAK 

 

MUSDALIFAH. Akuntabilitas Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 (dibimbing oleh 
Juanda Nawawi dan A.Lukman Irwan). Penelitian ini bertujuan mengkaji 
dan menganalisis akuntabilitas seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2020 dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif 
dengan memanfaatkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip. 
Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akuntabilitas proses Sheila 
Elwood yang terdiri dari empat dimensi yakni akuntabilitas hukum dan 
kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas 
kebijakan dan data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam seleksi terbuka 
pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama belum optimal dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Wajo. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal 
diantaranya : masih ada persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh 
panitia seleksi dalam hal ini sertiifikat assessor dan biaya prosedur tidak 
dapat dinilai karena informasi yang tertutup, masih kurang transparan, 
adanya pansel yang pernah terlibat dengan parpol, dan sistem penilaian 
yang mengedepankan subjektivitas pansel, masih kental dengan nuansa 
spoil system, informasi terkait pelaksanaan atau hasil dari pelaksanaan 
seleksi hanya terbatas pada Aparatur Sipil Negara dengan kata lain belum 
sampai ketingkat masyarakat umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
akuntabilitas pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 yaitu : Sumber daya 
manusia, Sistem dan prosedur, serta Sosial, ekonomi dan politik . 

Kata kunci: Akuntabilitas,Seleksi Terbuka,Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama 
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ABSTRACT 

 

MUSDALIFAH. Accountability of the Open Selection for Filling the Position of 

Pratama High Leadership of Wajo Regency Government in 2020 (Supervised 

by Juanda Nawawi and A.Lukman Irwan).This study aims to review and 

analyze the accountability of open selection in the filling of pratama high 

leadership positions of Wajo regency government and the factors that affect 

it. 

To achieve this goal, qualitative research methods is used by utilizing 

descriptive data. The data collection techniques used are observations, 

interviews, documents and archives. This study was analyzed using Sheila 

Elwood's theory of process accountability which consists of four dimensions namely 

legal accountability and honesty, process accountability, program accountability, 

and policy accountability and the data were analyzed using qualitative descriptive 

analysis techniques. 

The results of the study indicate that accountability in the open selection of filling the 

positions of the Pratama High Leaders has not been optimally carried out by the 

Wajo Regency government. This is due to several things including: there are still  

administrative requirements that have not been met by the selection committee in 

this case the assessor's certificate and the cost of the procedure cannot be 

assessed due to closed information, still lack of transparency, the existence of a 

panel that has been involved with political parties, and an assessment system that 

prioritizes the subjectivity of the panel, still thick with the nuances of the spoil 

system, information related to the implementation or results of the selection process 

is only limited to the State Civil Apparatus, in other words, it has not yet reached the 

level of the general public. The factors that affect the accountability of the 

implementation of the open selection to fill the positions of the Pratama High 

Leadership of the Wajo Regency government in 2020 are: Human resources, 

systems and procedures, as well as social, economic and political. 

Keywords: Accountability,Open Selection, Pratama High Leadership 

Position 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
 

Sangat disadari oleh bangsa dan negara manapun di dunia bahwa 

aparatur Negara atau birokrasi pemerintahan Negara memegang peranan 

yang sangat vital dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan 

Negara. Reformasi Birokrasi di Indonesia telah berlangsung selama 

kurang lebih 22 tahun. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai good governance,karena itu cita-cita 

reformasi birokrasi di Indonesia adalah terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, 

partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya 

budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan 

pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam 

mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bernegara. 

Untuk mewujudkan Good Governance (tata kelola pemerintahan 

yang baik) melalui reformasi birokrasi tentunya pemerintah sendiri dalam 

hal sumber daya manusia harus menyesuaikan antara kemampuan dan 

tugas/tanggung jawab kerja yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah dalam 

pengisian jabatan tertentu dalam lingkup pemerintahan dilakukan seleksi 
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terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

Wiranto (2012:1) mengatakan bahwa Good Governance dapat 

dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif 

dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level 

dalam suatu negara. Good Governance memiliki beberapa indikator 

seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar 

serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dari semua indikator 

tersebut, hal yang paling penting dalam Good Governance adalah 

bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan publik salah satunya penerapan prinsip auntabilitas 

dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Salah satu prinsip Good Governance ialah akuntabilitas. Ismiarti 

(2013:30) berpendapat bahwaakuntabilitas diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. Didukung dengan pendapat 

Mardiasmo (2006:4) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah 

pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan 

kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi 
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informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, 

hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal mewujudkan komitmen 

menjadi pemerintah yang amanah demi mengantar Wajo menjadi sebuah 

daerah yang maju dan sejahtera perlu menempatkan pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama sesuai dengan prinsip merit system berdasarkan kapasitas 

dan keahliannya yang disebut dengan istilah the right man on the right 

place dengan melakukan seleksi terbuka. Dengan membuka peluang bagi 

seluruh PNS yang memenuhi syarat untuk menjadi calon pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Wajo. 

Pelaksanaan seleksi terbuka ini harus memenuhi kriteria yang 

konkrit, yaitu transparan dan selektif. Kunci keberhasilan dalam upaya 

menjamin obyektifitas pelaksanaan seleksi terbuka yang transparan dan 

selektif adalah terletak pada penilaian yang menggunakan indikator yang 

jelas/pasti serta dilakukan oleh tim penilai yang independen, netral, 

kompeten dan kredibel. Transparan ini karena dilakukan secara terbuka 

dan setiap orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat 

kepangkatan dan golongan, kemudian diperbolehkan mendaftarkan diri 

untuk mengisi lowongan yang tersedia, sehingga seleksi terbuka dalam 

pelaksanaannya menggunakan konsep Open System Recruitment atau 

penerapan merit system yang berarti, bahwa proses seleksi pegawai 

untuk menduduki suatu posisi tertentu atau jabatan tertentu yang 

dilaksanakan secara terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat 
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kompetensi jabatan tersebut. Selektif karena proses pelaksanaan 

promosi/seleksi terbuka dilakukan melalui mekanisme fit and proper test 

(uji kelayakan dan kepatutan). Berbeda dengan sebelumnya, dimana 

pimpinan Badan Kepegawaian Daerah menggunakan seleksi pejabat 

dengan sistem konvensional yang tertutup (Closed System Recruitment) 

atau penerapan spoil system atau patronage.Penerapan sIstem ini yang 

juga memberikan kewenangan yang besar pada pimpinan birokrasi untuk 

merekrut dan mempromosikan pegawai dalam kenyataannnya telah 

membuka peluang perekrutan dan promosi pegawai bukan berdasarkan 

kemapuan, namun lebih berdasarkan nepotisme, motif koruptif, 

kedaerahan, etnisitas, dan kepentingan personal pimpinan. Hal ini 

menimbulkan banyak permasalahan danmenjadi sorotan publik karena 

membatasi munculnya pejabat-pejabat yang kreatif dan cerdas dengan 

komitmen yang tinggi. Seleksi tertutup cenderung mengutamakan 

kedekatan dan kepatuhan kepada pimpinan, bukan syarat-syarat 

kualifikasi yang rasional. 

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa Pemerintah 

kabupaten Wajo berdasarkan atas adanya perubahan struktur perangkat 

daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 sehingga 

pemerintah Kabupaten Wajo mengadakan seleksi terbuka untuk pengisian 

jabatan pimpinan tinggi pratama. Perubahan yang dimaksud ialah 

dilakukannya perampingan struktur yang sebelumnya 34 menjadi 31. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari media online yang 

isinya menjabarkan bahwa akhir tahun 2019 telah diselesaikan proses fit 
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and proper test yang diikuti oleh 34 peserta namun hanya 11 peserta yang 

dinyatakan FIT dapat diangkat/dikukuhkan dan lainnya tidak memenuhi 

syarat. Peserta yang dinyatakan FIT dilantik diawal tahun 2020. Fit and 

Proper Testini artinya menguji kembali kelayakan pejapat pimpinan tinggi 

sebelumnya dijabatan yang sama, jadi yang dinyatakan FIT dilantik 

kembali dijabatan yang sama sedangkan yang dinyatakan tidak FIT bisa 

mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan yang masih kosong. Kemudian 

untuk mengisi kekosongan jabatan lainnya dilaksanakan kembali seleksi 

terbuka untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih 

kosong. Dalam seleksi terbuka ini sebanyak 44 orang peserta yang 

mengikuti seleksi untuk mengisi 19 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang 

kosong. 

Tabel 1. Jabatan kosong dalam seleksi terbuka pengisian jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Wajo 2020. 

 
NO JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN DIISI MELALUI SELEKSI 

TERBUKA 

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

4. Asisten Administrasi Umum 

5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 

6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 

7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

9. Kepala Dinas Kesehatan 

10. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

11. Kepala Dinas Perhubungan 

12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
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13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

16. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah 

17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

19. Inspektur Daerah. 

Sumber: Data dari pengumuman panitia seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama kabupaten Wajo Tahun 2020. 

 
 

Seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 

6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
 

Selain itu, seleksi ini juga sebagai komitmen Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wajo untuk melaksanakan Peraturan daerah Kabupaten Wajo 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Wajo 

Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan 

seleksi terbuka ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 Tentang 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Meskipun pemerintah Kabupaten Wajo menyatakan telah menjamin 

proses Seleksi Terbuka ini dilakukan secara transparan dan 

objektif,didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala/ 
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permasalahan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap semangat 

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyelenggarakan Seleksi Terbuka 

serta memberikan dampak negatif yang besar seperti mundurnya daya 

saing dan jiwa kompetisi yang seharusnya dimiliki oleh setiap aparatur 

didalam mengembangkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

lebih baik, banyak aparatur yang merasa kesulitan didalam mengasah 

kemampuan mandiri mereka ketika mengikuti serangkaian tahapan 

penyeleksian, sehingga muncul pendapat-pendapat dari mereka yang 

tidak akan mengikuti program Seleksi Terbuka tersebut dan hanya 

beberapa aparatur saja yang mengikuti. Selain itu, disebabkan karena 

terbatasnya pendidikan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sesuai 

dengan jabatan kosong yang ditawarkan. Inilah yang menyebabkan 

selama ini, ASN (Aparatur Sipil Negara) yang duduk dalam jabatan 

tertentu masih banyak yang belum teruji kualitasnya. Jiwa kepemimpinan 

yang dimiliki oleh setiap aparatur terbatas, sehingga hal tersebut juga 

mempengaruhi sikap pegawai yang tidak kompetitif untuk mampu 

mengikuti serangkaian proses Seleksi Terbuka. 

Dari hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi 

bahwa dalam pelaksanaan seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

dihadapkan pada beberapa fenomena yang dapat diidentifikasi yaitu: 

1. Adanya tudingan masyarakat terhadap salah satu tim panitia seleksi 

tidak memenuhi syarat. Drs.H.M.Natsir Taufik,M.Si (Mantan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008-2011)pernah terlibat dalam 
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kegiatan parpol sebagai caleg PAN dapil Tanasitolo-Majauleng, 

sedangkan dalam aturan disebutkan bahwa salah satu persyaratan 

untuk menjadi tim seleksi ialah tidak pernah terlibat dalam kegiatan 

parpol, Selain itu masih ada panpel yang tidak mengantongi assessor 

pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri. 

2. Adanya tudingan dari berbagai pihak termasuk Aparatur Sipil Negara 

(ASN) bahwa dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip merit 

system yang lebih mengacu pada empat kompetensi belum 

terlaksananya secara optimal. 

3. Adanya tudingan masyarakat bahwa kegiatan ini hanya formalitas, hal 

ini dapat dilihat saat pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada 

yang bukan peraih nilai tertinggi yang dilantik dalam artian yang 

dilantik mungkin saja memiliki hubungan yang dekat dengan 

pengambil kebijakan. 

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mewujudkan reformasi birokrasi. Untuk 

itu penulis mengambil judul Akuntabilitas Seleksi Terbuka Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 

2020. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti berusaha 

untuk mengemukakan permasalahan agar keseluruhan proses 

penelitian dapat terarah pada pokok masalah yang sebenarnya, 

maka rumusan masalah yang telah dijabarkan sehingga muncul 

pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana akuntabilitas seleksi terbuka pengisian jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 

2020? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitas seleksi terbuka 

pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah 

Kabupaten Wajo Tahun 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
 

Adapun tujuan dari penelitian ialah : 
 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana akuntabilitas 

seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Pemerintah Kabupaten Wajo. 

2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 

seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Pemerintah Kabupaten Wajo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 
 

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan 

diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
a. Diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang 

lebih konkrit bagi akademisi dan pemerhati masalah 

kebijakan pemerintah. 

b. Diharapkan menjadi media untuk mengembangkan berbagai 

teori yang telah dipelajari terutama dalam bidang Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik khususnya Ilmu Pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo 

dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi 

kebijakan seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Kabupaten Wajo. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan guna 

mensukseskan kebijakan seleksi terbuka pengisian jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Wajo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Konsep Akuntabilitas 

 
 

1. Pengertian Akuntabilitas 
 

Akuntabilitas merupakan salah satu dari sembilan prinsip 

Good Governance. Good Governance sering diartikan sebagai 

Kepemerintahan yang baik. Untuk melihat keragaman definisi 

akuntabilitas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang 

dikembangkan sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan 

pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

Lembaga Administrasi Negara (Joko Widodo,2001:23-24) 

mengartikan Good Governance adalah proses penyelenggaraan 

kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan Publik good 

and service. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi 

functional aspect, governace dapat ditinjau dari apakah pemerintah 

telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Good dalam Good 

Governance menurut LAN mengandung dua pengertian, Pertama, 

nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan 

niali-niali yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam 

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 
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keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang 

efesien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. Wujud Good Governance menurut LAN 

adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan 

bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga 

interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sekor 

swasta dan masyarakat. 

Merill Collen (Raba.2006:21) mengungkapkan 

pandangannya bahwa akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno 

tentang gajah yang digambarkan oleh tiga orang buta, masing- 

masing memegang bagian tubuh gajah yang berbeda sehingga 

menggambarkan gajah secara berbeda pula. Begitulah 

perumpamaan tentang akuntabilitas, setiap orang memberi 

pengertian yang berbeda tergantung pada cara pandangnya 

masing-masing. 

Webster (Waluyo,2007:190) mendefinisikan akuntabilitas 

sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, 

bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata ankuntabel adalah : 

pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, 

sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada 

Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki 

kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secaraeksplisit, dan 
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ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau 

dipertanggunggugatkan. 

Mardiasmo (2006:4) yang menyatakan bahwa akuntabilitas 

adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas 

aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus 

dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 

hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan 

hak untuk didengar aspirasinya. 

Wahyudi Kumorotomo (2005:2) menyatakan bahwa 

akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas 

birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 

sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh 

masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. 

Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah 

bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah 

melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara 

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 

Dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah (Raba,2006:91) dijelaskan bahwa 

akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 
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kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif 

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Manggaukang Raba (2006:79) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan 

efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang 

berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, 

baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas 

merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan 

kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan 

untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan 

efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. 

Faisal Abdullah (2009:91) berpendapat bahwa akuntabilitas 

mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki 

birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk 

mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada 

kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan mengelola 

harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam Good Governance 

diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat akuntabel. 

Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya 
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dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media 

pertanggung-jawaban secara periodik. 

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual terkait 

akuntabilitas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas 

adalah salah satu prinsip Good Governance dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 

guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akuntabilitas dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi dalam 

pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam 

hal ini selain mencakup pelaporan, juga mencakup penjelasan 

tentang kegagalan maupun keberhasilannya pelaksanaan seleksi 

terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sementara pihak yang 

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pemerintah daerah 

terkait dan masyarakat. 

 
2. Dimensi Akuntabilitas 

 
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi 

sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sheila Elwood (1993) 
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dalam Mardiasmo (2004:226- 227) mengemukakan bahwa terdapat 

empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi 

atau lembaga pemerintahan, dimensi-dimensi tersebut yaitu : 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
 

Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas Proses 
 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam 

hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 

termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang 

cepat, responsif, dan murah biaya. 

3. Akuntabilitas Program 
 

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah 

organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 

Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan 

program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program, 

dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program- 

program organisasi hendaknya merupakan program yang 
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bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan 

tujuan organisasi. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 
 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-

lembaga publik hendaknya dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan 

dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam 

membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan 

tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, 

pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan 

terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas 

kebijakan tersebut. 

Akuntabilitas kebijakan juga terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD 

sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya 

transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan 

penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

Dimensi akuntabilitas menurut Sheila Elwood menunjukkan 

bahwa pejabat publik didalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut 

umum atau peraturan, juga harus berakuntabilitas dalam proses 
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pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, program yang 

dimplementasikan, serta kebijakan yang dibuat atau dirumuskan. 

 
3. Indikator Akuntabilitas 

 
Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan 

disebutkan di atas yang bersumber dari Sheila Elwood, dimensi 

tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah 

sebagai berikut:(Handayani,2015: 25-31) 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
 

a. Kepatuhan terhadap hukum. 
 

b. Penghindaran korupsi dan kolusi 
 

2. Akuntabilitas Proses 
 

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 
 

b. Adanya pelayanan publik yang responsive 
 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat 
 

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah 
 

3. Akuntabilitas program: 
 

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal 

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat 
 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

 

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah 

diambilIndikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur 

akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk 
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membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah 

dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan. 

Indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

diturunkan dari dimensi akuntabilitas oleh Sheila Elwood. 

Handayani (2015: 25-31) menjabarkan masing-masing dimensi 

akuntabilitas dari Sheila Elwood menjadi beberapa indikator dalam 

bentuk matriks sebagai berikut : 

Tabel 2. Indikator Akuntabilitas 
 

N 
O 

Dimensi 
Akuntabilitas 

Indikator Penjelasan Indikator 

1. Akuntabilitas 
Hukum dan 
Kejujuran 

Adanya kepatuhan 
prosedur 

terhadap Berkaitan dengan ketaatan dan 
kesesuaian prosedur 
pelaksanaan dan pengelolaan 
sumberdaya publik oleh 
lembaga public 

  Akuntabilitas kinerja akuntabilitas Berkaitan dengan   pemberian 
public pelayanan publik yang cepat 

 dan responsif dapat dilihat 
 berdasarkan proses yang 
 meliputi : tingkat ketelitian 
 (akurasi), profesionalitas 
 petugas, kelengkapan sarana 
 dan prasarana, kejelasan 
 aturan (termasuk kejelasan 
 kebijakan atau peraturan 
 perundang-undangan) dan 

 kedisiplinan. 

Akuntabilitas biaya pelayanan Berkaitan dengan   pemberian 

public   pelayanan publik yang murah 

2. Akuntabilitas Peran yang jelas Akuntabilitas yang efektif 
 proses  terjadi hanya ketika peran dan 
   dan tanggungjawab semua 
   pihak yang terlibat jelas dan 
   diatur dalam   peraturan   atau 

   kesepakatan bersama 

  Harapan dan kinerjayang jelas Setiap aktor dalam rangka 
   akuntabilitas harus mengetahui 
   target dan perilaku moral yang 
   dibebankan kepadanya. 
   Tujuan, sasaran dan prestasi 
   yang diharapkan harus 
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   jelasdidefinisikan. Jika mereka 
tidak melakukannya, kerangka 
akuntabilitas kehilangan 
kekuatan, seperti tanggung 
jawab untuk non-kinerja tidak 
dapat dengan mudah 
diperbaiki. 

3. Akuntabilitas 
program 

Hasil dari program yang 
dijalankan 

Berkaitan dengan pernyataan 
hasil dan pencapain dari 
pelaksanaan program 

Adanya kesesuaian antara target 
dan pencapaian program 

Berkaitan dengan 
pertimbangan apakah tujuan 
yang ditetapkan dapat capai 
atau tidak. 

4. Akuntabilitas 

Kebijakan 

AkuntabilitasKeatas 
(UpwardAccountability) 

Menunjukan adanya kewajiban 
untuk melaporkan dari 
pimpinan puncak dalam bagian 
tertentu kepada pimpinan 
eksekutif. 

AkuntabilitasKeluar 
(OutwardAccountability) 

Bahwa tugas pimpinan untuk 
melaporkan,mengkonsultasika 
n dan menanggapi kelompok- 
kelompok klien  dan 
stakeholders  dalam 
masyarakat 

  AkuntabilitasKebawah(Downward 
) 

Menunjukan bahwa setiap 
pimpinan dalam berbagai 
tingkatan harus selalu 
mengkomunikasikan dan 
mensosialisasikan berbagai 
kebijakan kepada bawahannya 
karena sebagus apapun suatu 
kebijakan hanya akan berhasil 
manakala dipahami dan 
dilaksanakan oleh seluruh 
pegawai. 

Sumber : Handayani (2015: 25-31) 

 

Indikator akuntabilitas dalam tabel 2 diatas kemudian diolah 

dan disesuaikan dengan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah Kabupaten Wajo yang 

menjadi fokus danpermasalahan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan dan menjelaskanakuntabilitas seleksi terbuka 
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jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara komprehensif. Hasil 

pengolahan danpenyesuaian indikator-indikator akuntabilitas yang 

dijadikan sebagai kerangkateori dalam penelitian akuntabilitas 

seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. Indikator Akuntabilitas seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama pemerintah Kabupaten Wajo 

 

NO Dimensi 

Akuntabilitas 

Indikator Penjelasan Indikator 

1. Akuntabilitas 

Hukum dan 

Kejujuran 

Adanya kepatuhan terhadap 

prosedur 

Berkaitan dengan ketaatan 

dan kesesuaian prosedur 

pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo 

berdasarkan peraturan yang 

berlaku 

Akuntabilitas kinerja akuntabilitas 

public 

Berkaitan dengan 

pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo yang 

efektif, efisien dan responsif 

yang dapat dilihat 

berdasarkan kedisiplinan. 

Akuntabilitas biaya pelayanan 

publik 

Berkaitan dengan kejelasan 

dan kewajaran biaya yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan prosedur 

seleksi terbuka jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama 

pemerintah Kabupaten Wajo 

2. Akuntabilitas 

proses 

Peran yang jelas Akuntabilitas seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo yang 

efektif terjadi ketika peran 

dan tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat jelas dan 

diatur dalam peraturan atau 
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   kesepakatan bersama. 

Berdasarkan peraturan dan 

kesepakan tersebut mereka 

melaksanakan perannya 

secara profesional dan 

kedisiplinan. 

Harapan dan kinerjayang jelas Akuntabilitas seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo yang 

efektif terjadi ketika peran 

dan tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat jelas dan 

diatur dalam peraturan atau 

kesepakatan bersama. 

Berdasarkan peraturan dan 

kesepakan tersebut mereka 

melaksanakan perannya 

secara profesional dan 

kedisiplinan. 

3. Akuntabilitas 

program 

Hasil dari program yang 

dijalankan 

Berkaitan dengan 

penyataan hasil dan 

pencapaian dari 

pelaksanaan program yang 

sumber pembiayaannya 

berasal dari Pemerintah 

Daerah 

Adanya kesesuaian antara target 

dan pencapaian program 

Berkaitan dengan 

pertimbangan apakah tujuan 

program yang 

pembiayaannya bersumber 

dari Pemerintah Daerah 

yang telah ditetapkan 

sebelumnya dapat dicapai 

atau tidak. 

4. Akuntabilitas 

Kebijakan 

Akuntabilitas Keatas (Upwar 

Accountability) 

Menunjukan adanya 

kewajiban untuk melaporkan 

dan mengkomunikasian 

pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo dari 

pimpinan dalam hal ini ketua 

dan anggota panitia seleksi 

sebagai pelaksana kepada 

pimpinan eksekutif 
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   diatasnya 

AkuntabilitasKeluar 

(OutwardAccountability) 

Menunjukan adanya tugas 

pimpinan dalam hal ini 

kepala desa untuk 

melaporkan dan 

mengkomunikasikan 

pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo kepada 

masyarakat dan kelompok- 

kelompok atau stakeholders 

yang berkaitan serta 

menanggapi pertanyaan, 

kritik dan saran dari 

masyarakat dan 

kelompokkelompok atau 

stakeholders yang 

berkaitan. 

  AkuntabilitasKebawah(Downward) Menunjukan bahwa 

pimpinan dalam hal ini ketua 

pansel sebagai pemimpin 

pelaksana untuk selalu 

mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan berbagai 

kebijakan dalam 

pelaksanaan seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama pemerintah 

Kabupaten Wajo kepada 

bawahannya agar memiliki 

pemahaman yang seragam 

sehingga pelaksanaannya 

dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. 

Sumber : Diolah oleh peneliti (2021) 
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2.2 Konsep Aparatur Sipil Negara 

 
 

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aparatur Sipil 

Negara adalah pegawai pemerintah yang berada di luar politik 

bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan 

peraturanperundang-undangan yang telah ditetapkan.  Sehingga 
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dari pengertian di atas dapat disimpulkan tentang syarat-syarat 

seseorang dikatakan Aparatur Sipil Negara yaitu : 

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
 

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang 
 

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri 
 

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan 

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN), PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Menurut Mohammad Ismail (2003:32) menyatakan bahwa 

Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri, yaitu mereka 

yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan 

negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Rakhmawanto (2013:11), pegawai ASN adalah 

PNS dan pegawa tidak tetapi pemerintah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas 

merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan tugas pembangunan Negara, professional, 
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memmiliki nila-nilai dasar, etika profesi, bebas dai intervensi 

poliitik, bersih dai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 
2. Jabatan Aparatur Sipil Negara 

 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan 

Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. 

 
a. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, 

jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam 

jabatan administrator adalah pejabat yang bertanggung 

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

Pejabat dalam jabatan pengawas ialah pejabat yang 

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat dalam 

jabatan pelaksana ialah pejabat yang bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan 

fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. 

Jabatan fungsional keahlian terdiri atas : 

1. Ahli utama 
2. Ahli madya 
3. Ahli muda 
4. Ahli pratama 
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c. Jabatan Pimpinan Tinggi 
 

Jabatan Pimpinan Tinggi pasal 19UUASN terdiri atas: 
 

1. Jabatan pimpinan tinggi utama meliputi kepala lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

2. Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal 
kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, 
sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, 
sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur 
jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, 
kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat 
Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris 
Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan 
Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang 
setara. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi direktur, kepala 
biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, 
sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, 
kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten 
sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah 
kabupaten/kota,kepala dinas/ kepala badan provinsi, 
sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan 
lain yang setara. 

 
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan 

adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang 

memadai, berdaya guna dan berhasil guna di dalam 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas 

dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pengangkatan 

pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan 

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 

kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan 

dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki 

oleh pegawai. 
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2.3 Konsep Seleksi Terbuka 

 
 

1. Pengertian Seleksi Terbuka 
 

Seleksi terbuka merupakan salah satu pembaharuan 

mekanisme rekrutmen aparatur birokrasi yang transparan, bisa 

dipertanggung-jawabkan, partisipatif, dan adil untuk mencari the 

right person in the right position. Hasibuan (2004:23) berpendapat 

bahwa seleksi terbuka sebagai implementasi kebijakan dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan 

kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya 

mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, 

serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh 

keputusan kebijakan. Pandangan tersebut ditambahkan oleh 

Passolong (2007:13) dengan menunjukkan implementasi kebijakan 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan 

menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 

sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa 

konsekuensi logis terhadap dampak yang diharapkan (intended) 

maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects). 

Esensi dari penyelenggaraan promosi/seleksi terbuka tersebut 

adalah untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang memiliki 

kapabilitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk 
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ditempatkan pada suatu posisi/jabatan yang tepat sehingga dapat 

menjalankan tugas dengan lebih efektif, berkualitas, dan efisien 

yang nantinya dapat menghasilkan pelayanan publik yang 

berkualitas. Selain itu, dampak dari adanya kebijakan 

promosi/seleksi terbuka adalah untuk mencegah penyalahgunaan 

kewenangan oleh orang-orang yang tidak memiliki kriteria yang 

telah diatur dalam rekrutmen pejabat di setiap instansi pemerintah 

serta diharapkan kedepannya dapat menuntaskan permasalahan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam jabatan pemerintah. 

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara 

sempurna menurut Solichin Abdul Wahab (2005:16) maka 

diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal 

yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan 

sumber daya; keterpaduan sumberdaya yang diperlukan; 

implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; 

hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat 

diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap 

tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 

komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang 

dapat menuntut kepatuhan pihak lain. 

 
2. Konsep Merit System dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka 

 
Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dirancang 

dengan mendasarkan kepada merit systemdalam penataan 
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birokrasi. Menurut UU ASN, Merit systemadalah kebijakan dan 

manajemen ASN yang bedasarkan pada kualifikasi, kompetensi 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan lata 

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelain, 

status pernikahan, umur atapun kondisi kecacatan lainnya. Sistem 

ini dijalankan melalui seleksi dan promosi secara adil dan 

kompetititf, menereapkan sistem fairness (keadilan), penggajian, 

reward and punishmentberbasis kinerja, standar integritas dan 

perilaku untuk kepentingan publik, manajemen sumber daya 

mmanusia (SDM) secara efektif dan efisien, melindungi pegawai 

dai intervensi politik dan dai tindakan semena-mena. Dalam proses 

rekrutmen, kompetensi menjadi hal penting yang harus diperhatikan 

untuk mendapat calon pegawai yang terbak. Seperti yang 

diungkapkan oleh Serdamayanti (2011:129) mengemukakan bahwa 

keuntungan menggunakan kompetensi dalam proses rekrutmen 

dan seleksi adalah menghindari kesalahan dalam perekrutan dan 

biaya yang sia-sia, proses belajar yang lebih cepat dari karyawan 

baru,dasa pengambilan keputusan yang kuat, terkait jelas dengan 

persyaratan jabatan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pendapat bahwa pengaruh kompetensi secara menyeluruh adalah 

mendorong setiap anggota organisasi untuk memusatkan kinerja 

yang dihasilkan pada satu area spesifik, dapat mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan yang pada akhirnya meningkatkan 

performa organisasi (Sujanto,2009:3). 
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Menurut Weasley dalam Savarianti dkk (2014:3) 

pemahaman tentang tipe ideal birokrasi tidak pernah lepas dari 

konsep sistem merit. Bahkan secara teoritis selalu disebutkan merit 

system merupakan syarat mutlat untuk mewujudkan tipe ideal 

birokrasi. Konsep merit systemsecara teoritis memiliki ketekatan 

dengan model-model birokrasi administrative-effisien. Hal ini 

dikarenakan merit systemmenjadi landasan utama bai birokrasi 

untuk mengembangkan kemapuan dalam melakukan koordinasi 

menyeluruh untuk menyerap kepentingan public secara kuat dan 

handal. 

 
Menurut Savarianti dkk (2014:3) dalam tataran praktis, ketika 

birokrasi dihadapkan pada kondisi lebih menonjolnya kepentingan 

politis dibandingkan kepentingan manajerial, maka penerapan 

sistem dalam birokrasi sulit diwujudkan. Bahkan konsep merit 

systemhanya akan menjadi utopia tanpa makna saat birokrasi telah 

terkontaminasi oleh kepentingan politis. 

 
Menurut Savarianti dkk (2014:3) dalam kajiannya mengenai 

patologi birokrasi, merit system selalu diklaim sebagai ramuan 

ampuh untuk mengatasi berbagai penyakit administrasi birokrasi. 

Sebaliknya, pada kajian mengenai patologi birokrasi tesebut, 

konsep spoil systemsenantiasa dipandang sebagai kondisi yang 

menyebabkan munculnya berbagai penyakit maupun unsur yang 

memperparah problema dalam birokrasi. Pada tataran praktis, 



32 
 

 

transformasi mekanisme spoil systemke merit system harus 

dilakukan. Transformasi mekanisme spoil systemke merit system 

tersebut tidak dapat terjadi secara langsung, melainkan 

membutuhkan proses reformasi birokrasi. Melalui reformasi 

birokrasi, berbagai perubahan unsur-unsur kelembagaan yang 

dilakukan, akan memaksa tertransformasinya mekanisme spoil 

systemmenjadi merit system. 

 
2.4 Konsep Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

 
 

Menurut Savarianti dkk (2014:27), sistem ini dengan tegas 

ingin memagari birokrasi agar mempunyai karakteristik organisasi 

harmonis, netral, dan beriorientasi pada pelayanan public serta 

tidak mempunyai lagi penyakit bureaumania dan patologi birokrasi. 

Harapan ini tidak hanya kepada birokrasi dilevel pusat, naun juga 

yang ada diberbagai kabupaten/kota. Menurut Savarianti dkk 

(2014:17), UU ASN meletakkan dasar kompetisi terbuka diantara 

pegawai negeri sipil dalam proses pengisian jabatan, khususnya 

dala pengisisan jabatan pimpinan tinggi (JPT). Dengan sistem ini, 

pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama akan dilaukan secara 

terbuka di antara pegawa negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat 

jabatan dan standar kompetensi jabatan. Dengan sistem seleksi 

terbuka seperti ini, maka pegawa negeri sipil (PNS) memiliki 

kesempatan yang sama untuk duduk dijabatan-jabatan tertentu. 

Seleksi terbuka ini diharapkan dapat memperkuat kompetisi 
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diantara PNS, menggerakan pengetahuan dan mobilitas PNS, serta 

memperkuat implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Jika seluruh instansi pemerintah menerapkannya, maka 

dengan sendirinya PNS yang tidak berkompeten dan kalah 

bersaing akan tereliminasi. Sistem ini juga akan meminimalisir 

patologi birokrasi dan fragmentasi (hancurnya) institusi pemerintah 

sehingga ego sektoral dapat dikurangi. 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 

kompetensi,kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam 

jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan 

sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau 

antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Hal ini tentunya 

sejalan dengan Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah 

satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara 

terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang 

dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif 

dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit 

tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada 

kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai 

dengankualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 
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dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 

agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau 

kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi 

harus pula memperhatikan 9 (sembilan) sistem merit, meliputi 

kriteria: 

a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan; 
b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 
c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 
d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, 

pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi 
yang diperoleh dari manajemen talenta; 

e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi 
berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan 
transparan; 

f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 
g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan 

kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; 
h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan 

penyalahgunaan wewenang; dan 
i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang 

terintegrasi 

Di lain pihak dengan telah diundangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai 

Negeri Sipil lebih menguatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan 

tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif baik untuk instansi 

pusat maupun daerah.Sehubungan dengan ketentuan 

sebagaimana tersebut guna lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi 

memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan oleh jabatan 

tersebut, sehingga diatur mengenai tata cara dan persyaratan 

pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif 

berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan 
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kesinambungan karier PNS yang bersangkutan dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pelaksanaan selekski terbuka jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 

Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 

Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, tahapannya sebagai 

berikut: 

1. Persiapan Seleksi Terbuka 
 

Persiapan seleksi terbuka dilaksanakan dengan diawali 

melakukan penetapan jabatan yang lowong, penyusunan 

perencanaan pelaksanaan seleksi, pembentukan Panitia Seleksi 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah dengan 

berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam hal 

KASN belum terbentuk maka Pejabat Pembina Kepegawaian 

Intansi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

2. Pelaksanaan Seleksi terbuka 
 

Pelaksanaan seleksi terbuka dengan prosedur 

pengumuman persyaratan untuk setiap lowongan jabatan, Seleksi 
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Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari :pelamaran, 

penelusuran rekam jejak, seleksi administrasi, seleksi kompetensi 

manajerial dan kompetensisosial kultur, seleksi kompetensi bidang, 

seleksi wawancara akhir dan Pengumuman hasil seleksi 

ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi. Tahapan 

seleksi/penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi bidang 

(substansi tugas), penilaian kompetensi manejerial dilakukan 

dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara 

kompetensi dan analisa kasus danpresentasi. Sedangkan penilaian 

kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan 

wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan 

oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat 

dibantu oleh assessor. 

3. Monitoring dan Evaluasi 
 

Seleksi terbuka kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan 

(dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama (satu) bulan. 

Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi 

luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan 

perundangundangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan 

evaluasi kinerja. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah 

menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan 

pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya 
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Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (UUASN) Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada 

instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 

Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah pengisian jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif 

di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasakan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan 

Instansi Pemerintah hanya dapat diisi oleh PNS dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau 
diploma IV; 
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2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan 
yang ditetapkan; 

3. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait 
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling 
kurang selama 5 (lima) tahun; 

4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF 
jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; 

5. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang 
baik; 

6. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 
7. Sehat jasmani dan rohani. 

 
 

2.5 Faktor Penghambat Akuntabilitas Seleksi Terbuka Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi 

kebijakan. Faktor-faktor penentu akuntabilitas diatas, apabila 

dikaitkan dengan faktor untuk menilai kinerja implementasi 

kebijakan maka dapat digolongkan menjadi faktor eksternal dan 

faktor internal. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 

(2006:144), faktor eksternal yang turut mendorong maupun 

menghambat keberhasilan kebijakan publik adalah lingkungan 

sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan, sehingga upaya implementasi 

kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. 

Disisi lain, menurut George C.Edward III dalam Agustino 

(2006:151), faktor internal yang menentukan keberhasilan maupun 
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implementasi kebijakan publik adalah sumber daya. Sumber daya 

terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya sebabkan oleh karena staf yang tidak 

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. 

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua 

bentuk yaitu, pertama, informasi yang berhubungan dengan 

cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah 

untuk melakukantindakan. Kedua, informasi mengenai data 

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus 

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. 

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal 

agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan 

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika 

kewenangan itu nihil, maka kekuatan implementator dalam 

melaksanakan kebijakan tersebut dimata publik, tidak 

terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses 

implementasi kebijakan. Pada konteks yang lain, ketika 

kewenangan formal terlegitimasi, implementasi kebijakan masih 
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mungkin tidak sesuai dengan tujuan manakala implementator 

menggunakan kewenangan formalnya tersebut untuk 

kepentingan pribadi maupun golongan (menyalahgunakan 

kewenangan). 

4. Fasilitas, faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang juga 

penting. Implementator bisa saja memiliki kewengangan dan 

staf yang memadai, namun tanpa didukung dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana, maka proses implementasi 

kebijakan tersebut bisa gagal. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 
 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 5. Referensi Penelitian Terdahulu 

 
NO NAMA 

PENELITI 
JUDUL TUJUAN 

PENELITIAN 
PENGUMPULAN 

DATA 
HASIL PENELITIAN 

1. Dewi Shendi 
kasari 

Lelang 
Jabatan 
Camat Dan 
Lurah Di Dki 
Jakarta. 

Mengetahui 
Dampak adanya 
lelang jabatan 
camat dan lurah. 
Bagaimana system 
lelang jabatan 
camat dan lurah. 

Kuantitatif 1. Meningkatkan pelayanan 
public di masyarakat. 
Proses lelang jabatan tidak 
sekedar mengganti pejabat 
public, tetapi juga berusaha 
memperbaiki system seleksi 
jabatan public di tingkat 
daerah. 

2. Pergub Provinsi DKI Jakarta 
No. 19 Tahun 2013 tentang 
Seleksi terbuka camat dan 
lurah, seleksi terbuka adalah 
proses pemilihan yang 
diumumkan secara luas 
melalui media bagi PNS 
yang memenuhi syaratuntuk 
diangkat dalam jabatan 
camat dan lurah. 

2. Anugrah E. 
Yogyantoro 

Lelang 
Jabatan 
Penerapan 

Mengetahui 
penerapan Good 
Govermance dalam 

Kualitatif 1. Lelang jabatan merupakan 
katalis terciptanya Good 
Govermance di dalam 
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  Good 
Govermance 
Dalam 
Birokrasi. 

Birokrasi  pemerintahan. karenanya, 
pemerintah harus terus 
mendorong terciptanya 
budaya lelang jabatan, baik di 
level pusat maupun daerah. 

2. System lelang jabatan yang 
telah berjalan selama ini 
juga harus terus 
dipertahankan dan 
disempurnakan. Dan 
menjadi role model 
bagibirokrasi. 

3 Tuti Hardiyanti Tinjauan 
Yuridis 
Terhadap 
Pengisian 
Jabatan 
Camat 

Untuk menganalisis 
pengisian jabatan 
camat sesuai 
dengan prinsip- 
prinsip pengisian 
jabatan dan 
pertimbangan 
pemerintah 
kabupaten dalam 
pengisian jabatan 
camat 

Kualitatif 1. Mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara 
terbuka di mulai dengan 
proses pengumuman 
pelaksanaan seleksi berupa: 
seleksi admistrasi dan 
kompetensi dan 
pengumuman hasil seleksi. 

2. Yuridis memiliki legitimasi 
dan tidak bertentangan 
dengan peraturan 
perundang-undagan lainnya. 

 

Sumber : Data sekunder setelah diolah 

 
 

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah penulis 

lakukan melalui pencarian di google, penulis belum menemukan penelitian 

terdahulu yang memiliki judul dan pokok pembahasan yang sama persis 

dengan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga original penelitian 

terbukti tidak ada duplikasi. Adapun judul yang akan penulis angkat 

sebagai bahan penelitian tesis untuk menyelesaikan tugas akhir di 

Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas 

Hasanuddin adalah “Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Seleksi 

Terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Kabupaten Wajo.” 
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SELEKSI 
TERBUKA 

PENGISIAN 
JABATAN 

PIMPINAN TINGGI 
PRATAMA 

BERDASARKAN 
MERIT SYSTEM 

 

2.7 Kerangka Pikir 
 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran penelitian ini. Untuk mengatasi kelemahan birokrasi 

kita dalam perekrutan dan promosi pegawai diterapkan merit system yaitu 

system perekrutan dan promosi pegawai berdasarkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dengan ditempatkannya birokrasi 

sesuai denga kemampuannya diharapkan akan menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Gambar 1 .Kerangka Pikir 
 
 

 
Indikator Akuntabilitas menurut Sheila 
elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 
227): 
1. Akuntabilitas Hukum 

(kepatuhan terhadap hukum, 
penghindaran korupsi dan kolusi) 

2. Akuntabilitas proses 
(Kepatuhanterhadap prosedur, 
pelayanan publik yang responsive, 
cermat dan biaya murah) 

3. Akuntabilitas program 
(alternatif program yang 
memberikan hasil optimal, 
mempertanggungjawabkan yang 
dibuat) 

4. Akuntabilitas kebijakan 
(mempertanggungjwabkan kebijakan 
yang dibuat) 
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