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PEDOMAN PENULISAN KASUS 

UNTUK RANCANGAN 

KARYA TULIS AWAL 
 

alam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I, penulisan Kasus 

untuk Rancangan Karya Tulis Awal ditujukan untuk 

melengkapi  substansi pembelajaran. Peserta sebelum 

mengikuti proses pembelajaran diwajibkan mengumpulkan tulisan 

berisi kasus atas isu-isu aktual administrasi negara yang 

berkembang dan perlu segera dipecahkan dalam praktek di unit 

permanen/instansi calon peserta. 

 

A. DEFINISI 

Kasus administrasi negara adalah sebuah deskripsi dari suatu 

kejadian, peristiwa yang menggambarkan isu, masalah, situasi 

masalah administrasi negara aktual dan bersifat kompleks 

dimana berbagai pihak terlibat di dalamnya sehingga 

menuntut adanya suatu pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah atas peristiwa tersebut. 

Sebuah kasus administrasi negara didesain untuk menempatkan 

peserta Diklat sebagai decision maker dan problem solver melalui 

upaya dari mulai penganalisaan sampai dengan pemberian 

alternatif solusi. Peserta Diklat akan membahas dan atau 

menganalisis kasus di instansinya dengan cara/alat (tools) yang 

tepat melalui teknik analisis manajemen dan administrasi, 

sehingga dapat diperoleh suatu solusi yang kondusif, dan pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif 

serta akuntabel. 

 

Adapun cakupan Administrasi Negara dapat dilihat pada 

definisi dari Rosenbloom (David H. Rosenbloom, R. Kravchuk, 

dan R M Clerkin 2009:5) Bahwa “ Public administration is the 

use of managerial, political, and legal theories and processes to 

fullfill legislative, executive and judicial mandates for the 

provision of governmental regulatory and service functions” 

(Administrasi negara/Publik adalah penggunaan teori-teori 

manajerial, politik, dan hukum dan proses untuk memenuhi 

mandat legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka 

mencapai fungsi pengaturan dan pelayanan oleh  pemerintah. 

 

Pemahaman lebih lanjut mengenai ruang lingkup Administrasi 

negara dapat peserta dapatkan dari berbagai literature yang 

relevan. 
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B. TUJUAN PENULISAN KASUS UNTUK RANCANGAN KARYA 
TULIS AWAL 
 

Tujuan penulisan kasus untuk rancangan Karya Tulis Awal bagi 

peserta diklat adalah: 

1. Sebagai bekal untuk memahami dan menulis ”Kasus 

Kongkrit” yang berkaitan dengan ”Administrasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”; 

2. Mengenali adanya isu-isu aktual dalam penyelenggaraan 

tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan 

negara secara sistem di lingkungan unit instansi yang 

bersangkutan (Level Eselon I); 

3. Sebagai media pembelajaran yang efektif dalam mengasah 

critical thinking, active learning, decision making dan 

problem solving dalam mengkaji sebuah isu, masalah atau 

situasi masalah administrasi negara; 

4. Sebagai Rancangan Awal bagi Penulisan Kertas Kerja 

Prestasi Perseorangan (KTP2). 

 

C. CIRI-CIRI KASUS UNTUK PENULISAN RANCANGAN KARYA 

TULIS AWAL 

Ciri-ciri kasus pada penulisan Rancangan Karya Tulis Awal adalah: 

1. Berisi deskripsi tentang informasi dan data lengkap yang 

bersifat komprehensif, autentik dan relevan dengan konteks 

substansi penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa angka, 

narasi dan gambar atau kejadian tentang suatu aktifitas 

administrasi Negara pada suatu tempat tertentu; 

2. Adanya karakter atau peran-peran yang dimainkan oleh 

aktor-aktor tertentu yang terkait secara jelas dengan kasus 

tersebut baik secara personal, impersonal maupun secara 

organisasional dan responsibility-nya; 

3. Adanya sequensial kejadian (event) yang bersifat riil dan 

disajikan dalam bentuk isu, masalah atau situasi masalah 

administrasi negara yang menuntut adanya suatu solusi 

dengan pengambilan keputusan yang tepat dan kondusif; 

 

D. STRUKTUR PENULISAN KASUS UNTUK RANCANGAN 

KARYA TULIS AWAL 

Pada prinsipnya kasus administrasi negara dapat disajikan 

dalam bentuk format narasi yang memuat problem scenario 

bersifat open-ended, kontroversial, faktual dan membuka 

peluang bagi timbulnya berbagai opini yang berada serta solusi 

yang beragam (multiple sollution). 

Dalam menyusun kasus administrasi negara menggunakan 

sistematika, sebagai berikut: 

 Judul,  

 latar belakang kasus, dan 

 paparan data secara kronologis yang berkaitan dengan 

kasus di instansi masing-masing. 
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E. JENIS-JENIS KASUS 

1. Kasus Evaluatif (Evaluative Case) 

adalah suatu jenis uraian kasus administrasi negara yang 

menyajikan kejadian atau peristiwa atau fakta-fakta yang 

berbentuk tindakan-tindakan yang telah diambil oleh aktor 

tertentu untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, penulis 

harus memilah-milah fakta, konsep dan keputusan/policy yang 

termuat dalam kasus tersebut.  

Kasus evaluatif menekankan pada: Apa yang terjadi, 

bagaimana pendapat penulis terhadap keputusan yang 

diambil oleh aktor dalam kasus tersebut dan rekomendasi 

yang penulis berikan terhadap pengambilan keputusan akan 

kasus tersebut. 

 

2. Decision Focused Case (kasus yang berorientasi pada 

pengambilan keputusan) 

Decision Focused Case adalah jenis kasus yang berisi kejadian 

atau peristiwa yang menggambarkan masalah atau situasi 

masalah administrasi negara yang menghendaki penulis untuk 

mengambil tindakan atau solusi terhadap masalah tersebut. 

Informasi yang disajikan tidak bersifat lengkap, belum ada 

alternatif tindakan yang diambil oleh aktor yang terlibat dalam 

kasus tersebut. 

 

 

 

 

F. SUMBER DATA DAN INFORMASI 

1. Primary Sources (Sumber Data Primer) 

a. Pengalaman pribadi (personal experience); 

b. Wawancara (interview); 

c. Pengamatan langsung (direct observation); 

2. Secondary Sources (Sumber Data Sekunder) 

a. Dokumen, laporan, memo, nota dinas, publikasi 

pemerintah seperti peraturan perundang-undangan 

atau Rencana Strategi (Renstra), publikasi swasta atau 

LSM; 

b. Jurnal, majalah, buku dan artikel; 

c. Berita dari media TV, Radio, internet atau audio visual 

lainnya. 

 

Rancangan Karya Tulis Awal ini 
diserahkan beserta persyaratan 

kepesertaan lainnya ketika 
pendaftaran peserta Diklatpim 

Tingkat I 


