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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Inisiatif bagi pengembangan e-Government di Indonesia telah dikenalkan 

melalui Instruksi Prisiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 24 April 2001 

tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan 

bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk 

mendukung Good Governance dan mempercepat proses demokrasi.  

Dalam rangka menindaklanjuti upaya tersebut, pemerintah melalui 

presiden mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Berdasarkan Inpres Nomor 3 

Tahun 2003, pemerintah telah menggariskan kebijakan dan strategi nasional 

dalam pengembangan e-Government. Ditegaskan bahwa tujuan e-Government 

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang 

berbasisi elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 

efektif dan efesien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan sistem 

penataan manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 

mengotomasi pemanfaatan aktivitas yang berkaitan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem mananjemen dan proses kerja 

secara elektronik. 

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara 

Darmanto. Dkk (2011:9.38). 
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Tantangan utama dalam pengembangan e-Government bukanlah pada 

ketersediaan maupun pendayagunaan teknologinya. Fenomena ini perlu dicermati 

betul karena sering kali terjebak pada saranan yang digunakan yang dianggap 

sebagai unsur utamanya, lupa bahwa esensinya bukanlah terletak disarana itu. 

Tantangan utama adalah memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, prosedur 

yang transparan, standar, akuntabel, dan disadari sebagai bentuk operasi yang 

memang harus disediakan, rutin, dan sangat dibutuhkan. Ketika kinerja absen, 

perbaikan perlu dilakukan. Masalahnya adalah ketika saran yang dibutuhkan 

sudah tersedia, kinerja belum standar maka standarisasi dan peningkatan kinerja 

operasi dilakukan simultan dengan pendayagunaan sarana tersebut. Kombinasi 

inilah yang kemudian menjadi tantangan dan sekaligus peluang untuk mencapai 

kedua tujuan tersebut.  

Dasar Hukum Penilaian Kinerja Elektronik (e-Logbook) dilingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara PERKA BKN 

Nomor1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS 

(Pegawai Negeri Sipil). 

Latar Belakangnya adalah  Bahwa Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 

(DP3) berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan, objektivitas dan kebutuhan hukum dalam pembinaan 

PNS. Tujuan Penilaian Kinerja Elektronik (e-Logbook) adalah sebagai model 

penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara berkala dan pencatatan kegiatan 
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harian pegawai yang membantu atasan dalam melakukan pembimbingan, 

pembinaan, dan pengawasan sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pegawai 

dapat terarah sesuai dengan strategi yang telah dibuat pada awal tahun. Prestasi 

kinerja PNS yang dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS 

berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perilaku Kerja.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Prestasi Kinerja (PNS) 

adalah Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap:  

1. Sasaran kerja pegawai (SKP) bobot nilai sebesar 60%, meliputi: 

a. Kuantitas  

b. Kualitas 

c. Waktu, dan 

d. Biaya. 

2. Perilaku kerja pegawai bobot nilai sebesar 40% , meliputi: 

a. Orientasi Pelayanan 

b. Integritas 

c. Komitmen 

d. Disiplin 

e. Kerja sama 

f. Kepemimpinan  

 Metode penilaian yang berorientasi masa lalu yaitu penilaian prestasi kerja 

seorang pegawai berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh pegawai selama ini. 
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Metode yang berorientasi pada masa lalu ini mempunyai kelebihan dalam hal 

perlakuan terhadap kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat 

diukur. Namun kelemahannya adalah prestasi kerja pada waktu yang lalu tidak 

dapat diubah. Tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja yang lalu para pegawai 

dapat memperoleh umpan balik terhadap pekerjaan mereka yang selanjutnya dapat 

dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan prestasi kerja. 

Metode penilaian beroritasi masa depan menggunakan asumsi bahwa 

pegawai tidak lagi sebagai objek penilaian yang tunduk dan tergantung pada 

penyedia, tetapi pegawai dilibatkan dalam proses penilaian. Pegawai dinilai 

berdasarkan pada waktu kerja yang akan datang melalui penilaian potensi pegawai 

atau penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja di masa mendatang. Kesadaran ini 

adalah kekuatan besar bagi pegawai untuk selalu mengembangkan diri. 

LogbookSIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) 

merupakan aplikasi yang digunakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

dengan tujuan sebagai model penilaian kerja yang dilakukan secara berkala dan 

pencatatan kegiatan harian pegawai yang dapat membantu atasan dalam 

melakukan pembimbingan, pembinaan, dan pengawasan, sehingga kegiatan yang 

dilakukan oleh pegawai dapat terarah sesuai dengan strategi yang telah dibuat 

pada awal tahun.Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem 

elektronik lookbook sudah terimplementasi dengan baik dalam mendukung 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak. Karena jika tidak, maka kebijakan yang dibuat belum 
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terimplementasi dengan baik dalam proses pelaksanaan penilaian kinerja dari 

atasan kepada bawahan dan pencatatan kegiatan pegawai.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Kementerian KeuanganPasal 18 Bagian Pengelolaan Kinerja dan 

Risiko mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, analisis, 

edukasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan risiko di 

lingkungan Kementerian Keuangan.Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi 

Sumber Daya Aparatur dalam rangka melaksanakan Hasil Rapat Pimpinan 

Direktorat Jenderal Pajak tanggal 14-17 Januari 2015 di Yogyakarta yang 

mengamanatkan perlunya meningkatkan efektivitas pengawasan atas capaian 

kinerja, mendorong objektivitas dalam penilaian prestasi kerja, dan 

mendokumentasikan kegiatan harian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

Dalam surat Nomor S-153/PJ.11/2015 dengan perihal Penerapan penilaian 

prestai kerja Triwulanan dan Pembuatan Buku Produksi (logbook) Harian melalui 

aplikasi SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) 

disampaikan bahwa akan diterapkan model penilaian prestasi kerja secara 

triwulanan dan pengisian produksi (logbook) secara harian untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mendorong 

pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) maupun Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP). 
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Pelaksanaan model penilaian prestasi kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dapat terselenggara secara lebih efektif dan efesien, serta 

senantiasa dapat dimonitor oleh pimpinan, diperlukan dukungan teknologi 

informasi melalui pengembangan lebih lanjut atas modul pada aplikasi SIKKA 

(Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) yang sebelumnya telah 

digunakan untuk menyelenggarakan proses penilaian prestasi kerja menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dilingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak berdasarkan surat Direktur KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi 

Sumber Daya Aparatur)Nomor S-5/PJ.11/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal 

Penggunaan Logbook Pada Aplikasi SIKKA dalam penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  

Pentingnya penilaian kinerja pegawai menggunakan sistem elektronik 

merupakan salah satu untuk mengetahui implementasi elektronik dalam penilaian 

kinerjapegawaipada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai pegawai yang dapat diketahui oleh pimpinan melalui 

sistem electronic dengan penilaian  kerja secara objektif, terukur, akuntabel, 

partisipatif, dan transparan. Dalam rangka usaha untuk menjamin objektivitas 

dalam Menjamin objektivitas Pembinaan, Pembimbingan dan Pengawasan  PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

Berdasarkan monitoring atas aktivitas pengisian logbook di Kantor Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan terdapat 84 orang yang terdaftar sebagai pegawai 

yang melakukan pelaporan aktivitas harian pada logbook Nota Dinas No. ND-

171/ WPJ. 02/KP. 04/ 2016 yang disampaikan oleh kepala Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepualauan Riau. Berikut 

dilampirkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan Tahun 2016. Dalam rangka tertib administrasi, ringkasan kegiatan yang 

akan dilakukan berikut penanggung  jawab pengisian dan penilaian logbook yaitu: 

Tabel 1.I. Penanggung Jawab Pengisian dan Penilaian Logbook 

Kegiatan Penanggung Jawab 

Pengisian Logbook  – Pelaksana, Pejabat fungsional, dan Pejabat eselon 

IV 

Persetujuan dan 

Penilaian Logbook 

– Atasan Langsung (untuk pelaksanaan, pejabat 

eselon IV, dan fungsional selain pemeriksa pajak) 

– Supervisor (untuk pejabat fungsional pemeriksa 

pajak) 

Pemberian catatan Sikap 

(Positf dan negatif) 

– Atasan langsung (untuk pelaksanaan, pejabat 

eselon IV, dan fungsional selain pemeriksa pajak. 

– Supervisor (untuk pejabat fungsional pemeriksa 

pajak) 

Sumber:  Kebijakan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam surat 

Nomor S-153/PJ.11/2015 Tahun 2015. 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab untuk 

pengisisan dan penilaian logbook dari kegiatan Pengisian logbook 

ditanggungjawabi oleh pelaksana pejabat fungsional dan pejabat eselon IV, dalam 

kegiatan persetujuan dan penilaian logbook oleh atasan langsung (untuk 

pelaksanaan, pejabat eselon IV, dan fungsional selain pemeriksa pajak)  dan 

Supervisor (untuk pejabat fungsional pemeriksa pajak). Kemudian 

penanggungjawab dalam kegiatan pemberian catatan sikap (positif dan negatif) 

dilakukan oleh Atasan langsung (untuk pelaksanaan, pejabat eselon IV, dan 

fungsional selain pemeriksa pajak, dan supervisor (untuk pejabat fungsional 

pemeriksa pajak).  
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Jumlah keseluruhan pegawai pada Knator Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan sebanyak 84 pegawai. Sebanyak 67 pegawai di bawah 

pemantauan Kasi (Kepala Seksi). Dalam hal ini lembar kerja pada e-logbook 

untuk penilaian kasi hanya dapat dilihat langsung oleh pimpinan, namun sebanyak 

67 dapat dilihat oleh seluruh KASI dan pegawai yang menggunakan e-logbook, 

sehingga dapat diketahui masih banyak pegawai yang tidak melaporkan pelaporan 

harian pada e-logbook. Pada bulan April 2015-September 2016  dari terdapat 

pegawai yang tidak melakukan pengisian aktivitas pekerjaan harian pada logbook 

SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) sebagai berikut: 

Tabel 1.II. Daftar Jumlah Pegawai dalam Melakukan Aktivitas Pengisian 

Logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan 

Aktiva) 

Tahun Bulan  
Tanggal 

pengisian 
Hari Kerja 

Pegawai melakukan 
aktivitas pada 

logbook 

Pegawai tidak 
melakukan aktivitas 

pada logbook 

2015 April 1-30 25 42 
Mei 1-31 30 37 
Juni  1-30 19 48 

Juli 1-31 17 50 

Agustus 1-31 20 47 
September 1-30 17 50 

Oktober 1-31 19 48 
November 1-30 40 27 
Desember 1-31 29 38 

2016 Januari  1-31 27 40 

Februari 1-29 30 37 
Maret 1-31 17 50 
April 1-30 10 57 
Mei 1-31 10 57 
Juni 1-30 6 61 
Juli 1-31 31 36 

Agustus 1-31 20 47 

September 1-30 26 41 

Jumlah 393 813 

Sumber:  Data Olahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan tahun Bulan April-Desember Tahun 2015 dan bulan Januari-

September Tahun 2016. 
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Dari data diatas pegawai yang tidak melakukan pengisian aktivitas 

Pekerjaan pada Logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan 

Aktiva) Pada Bulan April 2015 sampai bulan September tahun 2016. Pada bulan 

April tahun 2015 dimulai tanggal 1-30 hari kerja, jumlah pegawai yang mengisi e-

logbook berjumah 25 pegawai, sedangkan yang tidak mengisi e-logbook 

berjumlah 42 pegawai. Pada bulan Mei tanggal 1-31 jumlah pegawai yang 

mengisi e-logbook hanya berjumah 30 pegawai sedangkan yang tidak melakukan 

aktivitas pekerjaan pada aplikasi logbook berjumlah 37 pegawai. Pada bulan Juni 

dimulai tanggal 1-30 hari kerja, jumlah pegawai yang melakukan aktivitas 

pekerjaan pada aplikasi logbook berjumlah 19 orang pegawai, sedangkan yang 

tidak melakukan aktivitas pekerjaan pada aplikasi logbook berjumlah 18 orang 

pegawai.Hingga pada bulan Desember tahun 2015 dimulai pada tanggal 1-31 hari 

kerja masih banyak pegawai yang tidak melakukan aktivitas pengisian kinerja 

pada logbook SIKKA dengan jumlah 29 pegawai yang melakukan aktivitas pada 

logbook, sedangkan yang tidak melakukan aktivitas pengisian pelaporan kinerja 

pada logbook SIKKA sebanyak 38 pegawai. 

Pada bulan Januari-September  Tahun 2016 dimulai pada bulan Januari-

September. Pegawai yang melakukan pelaporan aktivitas pada logbook berjumlah 

27 pada tanggal 1-31 hari kerja, sedangkan pegawai yang tidak melakukan 

pelaporan kinerja pada logbook SIKKA sebanyak 40 pegawai.  Pada bulan 

Februarai tanggal 1-29 hari kerja pegawai yang melakukan aktifitas pada logbook 

SIKKA sebanyak 30 pegawai dan 37 pegawai yang tidak melakukan pengisian 

pelaporan kinerja pada logbook. Hingga pada bulan September tanggal 1-30 hari 



 10 

kerja masih terdapat 26 pegawai yang melakukan aktivitas pada aplikasi logbook 

SIKKA sedangkan yang tidak melakukan aktivitas sebanyak 41 pegawai.  

Pertimbangan akan arti penting aktivitas pekerjaan pada aplikasi logbook 

SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) bagi pegawai 

yang tidak melakukan aktivitas logbook akan menjadi mendapat konsekuensi. 

Bagi pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang tidak melakukan pengisian 

aktivitas pekerjaan pada Logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan 

Kepegawaian dan Aktiva) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7. Kemudian bagi 

yang melaporkan kegiatan harian kerja pada logbook SIKKA hasil penjumlahan 

laporan harian kerja akan menjadi pendukung bagi kenaikan jabatan dilingkungan 

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada pegawai yang bersangkutan. Berikut sanksi 

dilampirkan: 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Implementasi e-logbookDalam Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam masalah ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi e-logbookdalam penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pegawai dalam 

Implementasie-logbookpadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasie-logbookdalam pelaksanaan Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dalam implementasi e-logbook pada kantor  Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi 

salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang 

mengarah pada pengembangan ilmu administrasi negara. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Pekanbaru sesuai 

perkembangan tekhnologi diharapkan untuk menerapkanelectronic logbook 

dalam penilaian prestasi kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil).  

3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan 

bagi penelitian berikutnya.  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, secara umum penulis membagi sistematika penulis 

dalam enam bab dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I:  Pendahuluan 

 Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II:  Telaah Pustaka 

 Isi dari bab ini terdiri dari konsep teori, defenisi konsep, defenisi 

operasional, hipotesa, metode penelitian. 

BAB III :  Metode Penelitian 

 Pada bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV:  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi 

sejarahsingkat tempat melekukan penelitian. 

BAB V:  Hasil Penelitian dan Pembahasan\ 

 Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang 

penulis lakukan. 

BAB VI:  Penutup 

 Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 

 


