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RRiinnggkkaassaann  EEkksseekkuuttiiff  

KKaajjiiaann  TTaahhuunn  22000066  
    

JJuummllaahh  PPeeggaawwaaii  DDaaeerraahh  ddaann    

BBeebbaann  PPeemmbbiiaayyaaaannnnyyaa  ddaallaamm  AAPPBBDD  
 

Penelitian dengan judul Kajian Jumlah Pegawai Daerah dan Beban Pembiayaannya dalam 

APBD ini dilatarbelakangi kondisi kepegawaian (PNS) yang konon kelebihan pegawai tetapi 

dalam kenyataannya setiap tahun selalu dilakukan rekrutmen pegawai. Kebijakan zero growth 

yang kemudian dilanjutkan dengan minus growth yang bertujuan menemukan jumlah pegawai 

yang tepat sesuai kebutuhan juga belum kelihatan hasilnya. Apabila dikaitkan dengan 

kemampuan anggaran negara (APBN) yang terbatas, sementara manajemen kepegawaian (PNS) 

yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah yang ada, maka perlu suatu penataan dan 

penyempurnaan dalam manajemen kepegawaian (PNS) tersebut. Terkait dengan hal tersebut, 

Lembaga Administrasi Negara khususnya Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur melakukan 

penelitian ini dengan tujuan untuk menemukan keterkaitan antara jumlah pegawai daerah dan 

beban pembiayaannya dalam APBD khususnya dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan 

kebutuhan dan pengembangan pegawai daerah yang efisien.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang difokuskan pada 

hubungan atau keterkaitan antara jumlah pegawai daerah dan beban pembiayaannya dalam APBD 

yang menekankan pada pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengembangan 

pegawai daerah. Lokus kajian dipilih di sembilan Provinsi dengan sembilan Kabupaten dan 

sembilan Kota yang ada di masing-masing Provinsi. Setelah dilakukan penelitian dihasilkan 

beberapa temuan lapangan sebagai berikut : 

1. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai daerah kurang memperhatikan 

aspek anggaran. Ini disebabkan karena anggaran gaji dan tunjangan pegawai dibebankan pada 

APBN, yaitu dalam pos DAU. Yang menjadi beban APBD adalah biaya pengembangan 

pegawai. Apabila perencanaan kebutuhan pegawai tidak direncanakan dengan baik 

konsekuensinya adalah bertambahnya biaya pengembangan pegawai. 

2. Adanya hubungan dan keterkaitan yang sangat erat antara jumlah pegawai dan beban belanja 

pegawai. Akan tetapi ternyata hubungan yang terjadi tidak selalu menunjukkan gambaran 

yang positif (setiap kenaikan jumlah pegawai selalu diikuti kenaikan beban belanja pegawai 

dalam APBD), tetapi juga menunjukkan hubungan negatif (kenaikan jumlah pegawai justeru 

diikuti dengan turunnya beban belanja pegawai dalam APBD). Hal ini disebabkan adanya 

berbagai efisiensi dalam anggaran maupun adanya perubahan status kepegawaian yang 

berdampak dalam beban pembiayaan pegawai. 

3. Adanya variasi dalam rasio APBD dan beban pembiayaan pegawai. Temuan di Provinsi Bali 

dan Kota Surabaya menunjukkan rasio yang cukup besar, yaitu rata-rata diatas 80% yang 

artinya lebih dari 80% bagian APBD dipergunakan untuk belanja pegawai. Sementara temuan 

di daerah lain menunjukkan gambaran rata-rata rasionya sebesar 50%. 

4. Terjadinya lonjakan penambahan jumlah pegawai dan jumlah beban belanja pegawai dalam 

APBD yang terjadi pada tahun 2000-an. Penambahan ini merupakan dampak dari pelaksanaan 

kebijakan otonomi daerah, yaitu dilakukannya pelimpahan pegawai instansi vertikal menjadi 

pegawai daerah yang kemudian diikuti dengan pelimpahan anggaran dalam bentuk 

penambahan APBD dalam pos DAU. 
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5. Penambahan jumlah pegawai berdampak pada meningkatnya APBD karena adanya 

penambahan DAU sebagai kompensasi bertambahnya beban belanja pegawai, prosentase 

peningkatan jumlah pegawai dan APBD serta beban belanja pegawai per tahun dan per daerah 

tidak sama. Terdapat variasi dalam waktu pelaksanaan pelimpahan pegawai dan pelimpahan 

anggaran, ada yang dilakukan pada tahun yang sama ada juga yang beberapa tahun kemudian. 

6. Kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 

pada dasarnya sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku 

(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS), akan tetapi dalam 

praktiknya masih perlu didukung dengan berbagai instrumen pendukung agar formasi yang 

disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata organisasi. Misalnya instrumen 

pengukuran beban kerja, analisis jabatan dan sebagainya.  

7. Kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai terdapat ketidakjelasan informasi mengenai quota 

atau batas pengajuan yang boleh diajukan oleh Pemerintah Daerah sehingga setiap pengajuan 

formasi selalu dikurangi jumlahnya oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PAN, BKN) tanpa 

alasan yang jelas. Dalam hal ini juga timbul ketidakjelasan mekanisme dan koordinasi yang 

terbangun diantara Kementerian PAN, BKN, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mencakup peran 

dan kewenangan masing-masing instansi tersebut dalam kegiatan perencanaan kebutuhan 

pegawai. 

8. Adanya pelimpahan pegawai dari instansi vertikal sebagai dampak pelaksanaan kebijakan 

otonomi daerah menyebabkan Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam penataan 

pegawainya, khususnya dalam kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai. Distribusi pegawai 

dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan menjadi permasalahan utama dalam penataan 

pegawai karena kompetensi pegawai limpahan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

9. Kegiatan pengembangan pegawai belum menjadi prioritas utama di daerah karena adanya 

keterbatasan anggaran. Mekanisme yang dibangun di beberapa daerah kajian sudah cukup 

bagus, artinya kegiatan pengembangan pegawai sudah diupayakan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi sehingga bisa menutupi gap kompetensi. Karena adanya keterbatasan dana dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai, Pemerintah Daerah sudah menjalin kerjasama 

dengan berbagai institusi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

10. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai daerah belum efisien karena 

belum didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi dan adanya keterbatasan dalam masalah 

anggaran. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur (khususnya dalam perencanaan 

kebutuhan pegawai) tetapi belum diikuti dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

yang lebih bersifat operasional. 

Dari kesimpulan yang diberikan diatas, selanjutnya dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut : (1) Perlu disusun mekanisme dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan 

perencanaan kebutuhan pegawai yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 

mencakup peran, fungsi dan wewenang masing-masing instansi. Peraturan yang ada saat ini masih 

bersifat parsial sehingga perlu diperbaiki agar lebih komprehensif; (2) Perlu disusun instrumen 

pendukung untuk melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu instrumen pengukuran 

beban kerja, instrumen analisis jabatan dan sebagainya. Tujuannya agar formasi yang disusun 

mencerminkan kebutuhan nyata organisasi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas; (3) 

Penetapan quota kebutuhan pegawai secara nasional maupun lokal harus dilakukan secara 

transparan yang dikaitkan dengan kemampuan anggaran nasional (APBN) dan dilakukan sebelum 

daerah melakukan perencanaan kebutuhan pegawainya; (4) Pengembangan pegawai harus 

didasarkan pada kebutuhan nyata dengan didahului adanya training need analysis (TNA), 

kegiatan ini untuk menemukan gap antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang 

dimiliki pegawai; dan (5) Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai harus 
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selalu memperhatikan kondisi existing pegawai yang ada menurut sebarannya. Untuk keperluan 

ini keberadaan dan dukungan database kepegawaian merupakan suatu kemutlakan yang harus 

disiapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

 


