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Pegawai honorer daerah atau yang sering disebut pegawai 
tidak tetap (PTT) telah lama ada dalam struktur sumber daya 
aparatur di Indonesia. Keberadaannya membantu pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat khususnya di 
daerah. Dari pengumpulan data lapangan, diketahui bahwa selama 
ini belum ada sebuah sistem yang mengelola pegawai honorer 
daerah secara nasional. Akibatnya, pemerintah daerah mengangkat 
dan mempekerjakan pegawai honorer daerah berdasarkan kebijakan 
yang mereka tetapkan sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah 
daerah propinsi/kabupaten/kota dalam mengelola pegawai honorer 
daerah berbeda-beda satu sama lain. Kebijakan tersebut antara lain 
mencakup motivasi pengangkatan pegawai honorer daerah, proses 
rekrutmen, SK pengangkatan, jumlah dan kualifikasi yang diangkat, 
penempatan, penugasan, jumlah gaji/upah/honorarium, 
kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemberian SPPD, 
hak dan kewajiban, pengukuran kinerja dan lain-lain. Diskresi 
pemerintah daerah sangat menonjol dalam hal-hal tersebut di atas.  

Potret pengelolaan pegawai honorer daerah selama ini 
ternyata memperlihatkan permasalahan yang cukup kompleks. 
Pemerintah daerah mengangkat pegawai honorer daerah karena 
berbagai alasan seperti kebutuhan unit kerja, pertimbangan politis, 
balas budi, dan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Umumnya 
rekrutmen pegawai honorer daerah tidak melalui seleksi. Yang 
banyak terjadi adalah pelamar cukup hanya mengirimkan surat 
lamaran dan akhirnya diterima. Dengan proses rekrutmen seperti ini 
maka kompetensi yang dimiliki pegawai honorer daerah belum tentu 
sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. 

Sebelum terbitnya PP No. 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, surat keputusan (SK) 
pengangkatan pegawai honorer daerah ditetapkan oleh banyak 
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pejabat yang berbeda-beda. Contohnya adalah sekretaris daerah, 
kepala dinas, kepala cabang dinas, kepala badan, kepala biro, camat, 
kepala kelurahan, kepala sekolah, pimpinan proyek (pimpro), ketua 
yayasan dan lain-lain. Minimnya pengawasan dan koordinasi dalam 
pengelolaan pegawai honorer daerah baik di lingkungan pemerintah 
daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat, membuat jumlah 
pegawai honorer daerah membengkak secara signifikan. Bahkan 
terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki lebih banyak 
pegawai honorer daripada PNS.  

Dengan latar belakang pendidikan yang mayoritas SLTA, 
pegawai honorer daerah banyaknya yang mengerjakan 
tugas/pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan 
ketrampilannya. Penempatan yang kurang tepat ini terkait dengan 
motif pengangkatannya yang bukan didasarkan atas kebutuhan riel 
unit kerja. Mekanisme penilaian kinerja pegawai honorer daerah 
ternyata sangat sederhana. Kriteria pengukurannya lebih banyak 
menyoroti disiplin atau kehadiran pegawai honorer daerah.  

Dengan mempertimbangan karakteristik pekerjaan yang 
dimiliki pemerintah daerah, keberadaan pegawai honorer daerah 
tampaknya perlu dipertahankan tanpa harus mengubah statusnya 
menjadi PNS. Disamping itu, keberadaan pegawai honorer daerah 
diakui dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 2 ayat (3) 
UU tersebut menyatakan bahwa “Disamping pegawai negeri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjabat yang berwenang dapat 
mengangkat pegawai tidak tetap”. Oleh karena itu, penataan pegawai 
honorer daerah ditujukan pada dua hal. Pertama, bagi pegawai 
honorer daerah yang ada sekarang ini. Dan kedua adalah bagi 
kebutuhan pengangkatan pegawai honorer daerah di masa 
mendatang.  

Bagi pegawai honorer daerah yang ada sekarang ini, 
disediakan dua pilihan. Mereka yang berusia maksimal 46 tahun dan 
mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih secara terus menerus 
serta mereka yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa 
kerja 5 tahun sampai 10 tahun secara terus menerus, diberi 
kesempatan untuk mengikuti seleksi. Mereka yang lulus, diangkat 
menjadi CPNS. Mereka yang tidak lulus, tetap menjadi tenaga 
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honorer sampai batas usia tertentu yang kemudian diputus kontrak 
kerjanya dengan pemberian pesangon yang wajar.  

Sedangkan bagi pegawai honorer yang berusia maksimal 
35 tahun dengan masa kerja antara 1 sampai 5 tahun disediakan jalur 
lain untuk menjadi CPNS. Kepada kelompok tenaga honorer ini 
disiapkan mekanisme untuk menjadi CPNS melalui kompetisi 
dengan para pelamar umum. Jika tidak berhasil dalam kompetisi ini, 
mereka tetap dipekerjakan sebagai pegawai honorer daerah sampai 
batas usia tertentu yang kemudian diputus kontrak kerjanya dengan 
pemberian pesangon yang wajar. Perbedaan perlakukan ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tenaga honorer 
yang berusia maksimal 35 tahun ini memiliki masa pengabdian yang 
masih pendek dan usia yang relatif muda. Oleh karena itu tidak adil 
bagi pegawai honorer daerah yang ’berusia kritis’ jika harus 
berkompetisi dengan pelamar umum.  

Sebenarnya upaya peningkatan profesionalisme sumber 
daya aparatur akan semakin berat dengan pengangkatan pegawai 
honorer daerah ini menjadi PNS. Peningkatan kinerja dan 
profesionalisme PNS sekarang ini telah menjadi tantangan berat buat 
pemerintah apalagi PNS hasil pengangkatan dari pegawai honorer 
daerah. Persoalan ini menjadi lebih serius ketika kita mendiskusikan 
perbaikan kualitas birokrasi secara menyeluruh. Birokrasi yang 
ditopang oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas hanya 
akan memberikan beban terhadap birokrasi itu sendiri dan 
masyarakat. Kemudian, beban keuangan negara untuk membiayai 
gaji, tunjangan hari tua, biaya pendidikan dan pelatihan juga akan 
semakin bertambah berat.  

Dengan arah penataan yang jelas dan sistematis, 
diharapkan pegawai honorer daerah dapat memberikan kontribusi 
bagi perbaikan penyelenggaraan praktik pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat.  


