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Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan kepegawaian (PNS) 

secara nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974. Ada dua tujuan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
ini,  pertama, untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi, yaitu dengan lebih 
menonjolkan prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap 
prestasi, kompetensi dan pelatihan dalam pengangkatan jabatan serta adanya 
pemisahan yang tegas antara jabatan politis dan jabatan karier; dan kedua, untuk 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan adanya pendelegasian 
kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian kepada Pemerintah Daerah. 
Pendelegasian kewenangan dilakukan dengan sistem berjenjang dari pejabat 
pembina kepegawaian pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sementara yang terkait 
dengan pengelolaan kepegawaian di daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam salah satu pasalnya, Undang-
Undang ini mengatur mengenai pengelolaan kepegawaian daerah. Setelah satu dasa 
warsamaka perlu untuk melihat kembali bagaimana implementasi kebijakan 
tersebut, khususnya dalam pendelegasian wewenang dalam pengelolaan 
kepegawaian.  

Dalam rangka melihat implementasi kebijakan tersebut, pada tahun 2009, 
Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 
melakukan kajian dengan judul : Pendelegasian Wewenang dalam Sistem 
Manajemen PNS di Indonesia. Kajian yang dilakukan pada akhirnya berhasil 
mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pendelegasian wewenang 
pengelolaan kepegawaian didaerah. Ada beberapa kebijakan yang terkait dengan 
masalah delegasi kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian dan terindikasi 
terjadi overlapping. Kebijakan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
mengatur mengenai pengelolaan kepegawaian (PNS) secara umum sementara 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih spesifik mengatur mengenai PNS 
Daerah. Kedua undang-undang ini dengan berbagai turunan peraturan 
pelaksanaannya seringkali membingungkan daerah, mana yang harus dijadikan 
dasar kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 identik dengan BKN sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
identik dengan Departemen Dalam Negeri.  

Dari kajian yang dilakukan terhadap substansi pengelolaan kepegawaian yang 
didelegasikan (dibagi dalam tujuh tahap), Tim memberikan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : (1) Tahap perencanaan formasi kebutuhan pegawai, belum 
mencerminkan kebutuhan nyata didaerah karena tidak didukung dengan 
pelaksanaan anjab dan ABK. Delegasi kewenangan yang diberikan kepada daerah 
belum dirasakan manfaatnya karena penetapan tetap ditangan Pemerintah Pusat. 
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Delegasi kewenangan dalam tahap perencanaan formasi nampaknya harus didukung 
dengan asistensi Pemerintah Pusat. (2) Tahap pengadaan pegawai, delegasi 
kewenangan yang diberikan belum dibarengi dengan pedoman yang lengkap terkait 
dengan standar tes, standar lulus dan standar lolos. Kondisi ini membuka peluang 
adanya praktik KKN. Delegasi kewenangan dalam tahap pengadaan memberi 
peluang untuk akomodasi putera daerah menjadi PNS tetapi dilain pihak menutup 
pintu terhadap upaya penjaringan calon pegawai yang profesional apabila tidak 
diikuti dengan adanya kejelasan standar tes, standar lulus dan standar lolos. (3) 
Tahap pengangkatan pegawai, tidak teridentifikasi adanya permasalahan. Hal ini 
didukung dengan dibentuknya Kantor Regional BKN di beberapa Provinsi yang 
sangat membantu daerah dalam pengangkatan pegawai, khususnya pengangkatan 
CPNS maupun CPNS menjadi PNS. Permasalahan yang muncul pada kelengkapan 
berkas saja. Artinya pembentukan Kantor Regional BKN mampu memberikan 
dampak signifikan dalam upaya perbaikan efektivitas pengelolaan kepegawaian. (4) 
Tahap pendidikan dan pelatihan pegawai, tidak teridentifikasi adanya 
permasalahan. Masalah yang muncul terkait dengan keterbatasan anggaran sehingga 
prioritas penyelenggaraan diklat lebih pada diklat penjenjangan/diklat struktural, 
sementara diklat teknis/fungsional belum menjadi prioritas. Selain penyelenggaraan 
diklat lebih banyak di pusat dan Provinsi karena adanya keterbatasan sarana 
prasarana diklat. Delegasi kewenangan dalam tahap diklat nampaknya perlu disertai 
dukungan lainnya, seperti sarana prasarana penyelenggaraan diklat. (5) Tahap 
kenaikan pangkat dan jabatan, permasalahan yang teridentifikasi adalah untuk 
pegawai dengan pangkat golongan tinggi (IV c keatas) yang pengurusannya harus ke 
tingkat pusat. Pengurusan ini ternyata membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang 
lumayan besar yang seringkali membuat tidak efektif dan efisien. Dasar penetapan 
oleh pemerintah pusat yang awalnya adalah sebagai bentuk apresiasi/penghargaan 
atas pengabdian pegawai, tetapi ternyata justeru membuat frustasi pegawai. (6) 
Tahap perpindahan pegawai, dalam tahapan ini isu mengenai putera daerah masih 
kental. Perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota atau ke Provinsi dan Pusat atau 
sebaliknya sangat jarang atau sulit dilakukan. Ada daerah yang menutup diri 
terhadap masuknya pegawai dari daerah lain karena mengutamakan pegawai dari 
daerahnya. Kesulitan akan semakin meningkat apabila pegawai mempunyai pangkat 
golongan tinggi karena akan mengganggu DUK pegawai. Juga bagi pegawai yang 
pernah menduduki jabatan struktural tertentu karena kalau pindah pegawai tidak 
boleh menuntut jabatan. Permasalahan lain adalah jabatan Sekda yang merupakan 
jabatan karier tertinggi di daerah, apabila sudah tidak menjabat sementara BUP 
masih lama maka tidak ada lagi pos yang sesuai. Sehingga akhirnya seringkali 
ditempatkan di pos Staf Ahli. (7) Tahap pemberhentian pegawai atau pensiun, 
sebagaimana halnya dalam kenaikan pangkat dan jabatan, pensiun bagi pegawai 
dengan pangkat golongan IV c keatas diurus di tingkat pusat. Kondisi ini ternyata 
justeru tidak efektif dan efisien karena makan waktu, biaya dan tenaga yang tidak 
sedikit. Masalah lebih parah apabila waktu kenaikan pangkat berdekatan dengan 
BUP pegawai (kenaikan pangkat pengabdian). Dampaknya banyak pegawai yang 
mengajukan pensiun dini (APS = atas permintaan sendiri) karena tidak mau urusan 
yang bertele-tele. Hal ini tentu saja merugikan pegawai karena mereka terpaksa 
pensiun dengan pangkat dan golongan yang lebih rendah dari yang seharusnya. 

Setelah mengetahui peta permasalahan sebagaimana berhasil dijelaskan 
didepan, Tim memberikan beberapa saran yang bisa diperhatikan dalam rangka 
meningkatkan pelaksanaan delegasi wewenang dalam pengelolaan kepegawaian 
didaerah. Saran tersebut adalah : (1) Perlunya ketegasan Pemerintah Pusat dalam 
menerbitkan kebijakan/peraturan yang terkait dengan delegasi kewenangan dalam 
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pengelolaan kepegawaian. Ini meliputi peraturan tertingginya, yaitu Undang-
Undang maupun pada peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini untuk 
menghindari terjadinya duplikasi dalam implementasinya dilapangan. (2) Perlunya 
revisi peraturan yang terkait dengan delegasi kewenangan dalam pengelolaan 
kepegawaian sehingga bisa lebih efektif dan efisien. (3) Perlunya kejelasan dan 
ketegasan terhadap tugas, peran dan fungsi dari instansi-instansi yang terkait 
dengan delegasi kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian. Sekaligus juga 
meningkatkan koordinasi diantara instansi-instansi tersebut. (4) Perlunya perluasan 
delegasi khususnya untuk delegasi dalam tahap kenaikan pangkat dan jabatan serta 
pensiun, khususnya untuk pegawai dengan pangkat golongan tinggi kepada Kantor 
Regional BKN. Atau apabila tetap ditangan Pemerintah Pusat maka perlu disusun 
prosedur yang lebih singkat, sederhana sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas.  
(5) Perlunya asistensi/bimbingan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
terhadap pemahaman dan implementasi peraturan yang terkait dengan delegasi 
kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian. (6) Perlunya rumusan sistem 
manajemen PNS di Indonesia yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah 
sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kepegawaian di Indonesia, 
yaitu sistem yang meskipun memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
mengelola pegawainya tetapi tetap mengacu pada pedoman norma, prosedur yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Dengan saran-saran yang diberikan diharapkan permasalahan yang muncul 
didaerah terkait dengan pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian 
dapat diminimalisir, diperbaiki dan ditingkatkan. Harapannya supaya pengelolaan 
kepegawaian didaerah semakin efisien, efektif dan mampu menciptakan sosok 
aparatur pemerintah yang profesional. 
 


