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Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur  

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi pemerintahan memegang 

peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan 
negara. Baik-buruknya serta efektif-tidaknya suatu pemerintahan sangat 
tergantung pada baik-buruknya dan efektif-tidaknya mesin birokrasi sebagai 
penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan. Sementara birokrasi 
pemerintahan suatu negara sangat bergantung pada sumber daya manusia di 
dalamnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Aparatur negara 
merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good 
Governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat 
(civil society). 

Dalam perkembangan kehidupan bernegara di era reformasi, segenap 
komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata 
kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan 
dorongan untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka lebih 
mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang 
menjadi cita-cita segenap rakyat Indonesia.  Untuk mencapai itu semua sudah 
tentu dibutuhkan aparatur negara yang profesional, yang tercermin dari sikap dan 
perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, 
profesional, akuntabel, dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung 
jawab sebagai pelayan publik yang baik. 

Untuk itu diperlukan suatu sistem pendayagunaan sumber daya 
manusia aparatur yang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dari 
menajemen sumber daya aparatur. Pendayagunaan aparatur sendiri diartikan 
sebagai pemberian kesempatan kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) untuk 
melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang 
dimilikinya. Hakikat dari pendayagunaan pegawai sendiri adalah pengembangan 
hak dan tanggung jawab seorang pegawai terhadap organisasi, dengan membuat 
pegawai yang bersangkutan lebih mampu dalam menyelesaikan pekerjaan-
pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam rangka penyusunan suatu sistem pendayagunaan SDM aparatur 
yang baik dan tepat untuk diterapkan di dalam pemerintahan Indonesia, kajian ini 

memfokuskan pada tiga unsur yang dipandang sangat signifikan mempengaruhi 
proses pendayagunaan aparatur, yaitu rekruitmen, pembinaan pola karir, dan 
pengukuran beban kerja. Kajian ini mendeskripsikan kondisi, faktor-faktor 
penunjang serta penghambat pelaksanaan ketiga unsur tersebut sebagai suatu 
sub sistem pendayagunaan aparatur.  

Secara teoritis, hakekat pendayagunaan aparatur sendiri tidak dapat 
dilepaskan dari manajemen sumber daya manusia, dalam konteks ini adalah 
aparatur sebagai SDM di sektor publik. Di dalam sektor publik, Manajemen 
Sumber Daya Manusia lebih difokuskan dalam upaya mengembangkan 
produktivitas setiap personel atau staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Secara sederhana, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam organisasi publik 
dapat digambarkan sebagai “having the right people in the right place, to do the right 
jobs and do them well, at the right time”. 

Di dalam terminologi Manajemen Publik (Public Management), 
Manajemen Sumber Daya Manusia mencakup beberapa unsur-unsur, diantaranya 
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adalah rekruitmen atau pengadaan pegawai, pola dan rencana pengembangan 
karir PNS, serta pengukuran beban kerja pegawai. Unsur-unsur tersebut tidak 
dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai 
suatu sistem. Walaupun demikian, sistem Manajemen Sumber Daya Manusia tiap-

tiap organisasi publik dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan 
kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan organisasi, pemerintah harus 
segera melakukan perbaikan-perbaikan, dimulai dari tahapan pengadaan 
(rekruitmen) pegawai. Selanjutnya perlu diperhatikan pengembangan pola karir 
pegawai, dimulai sejak awal pegawai bekerja. Selain itu, beban kerja pegawai juga 
harus diperhitungkan agar dapat berkinerja sesuai dengan bakat dan kemampuan 
yang dimiliki pegawai. 

Unsur pertama adalah tahap pengadaan (rekruitmen), pada dasarnya 
ditujukan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan kualitas pegawai yang 
dibutuhkan oleh organisasi yang perhitungannya dilakukan secara rasional sesuai 
beban kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tranparan, obyektif, 
rasional, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN (Lampiran Surat Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1110/M.PAN/6/2005 tanggal 9 Juni 
2005). 

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
rekruitmen PNS, yaitu : 1) Kriteria yang jelas dan ideal terhadap pelamar yang 
akan diterima nantinya; 2) Basis pelaksanaan rekruitmen berdasarkan kebutuhan 
(board based recruitmen system); dan 3) prosesnya harus dilaksanakan secara fair, 
equal opportunity dan transparan. Untuk sistem rekruitmen, diusulkan 2 (dua) 
model untuk digunakan yakni: Rekruitmen Berbasis Karakteristik Daerah dan 
Rekruitmen Berbasis Sentralisasi. Untuk Rekruitmen Berbasis Karakteristik 
Daerah, pelaksanaannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah yang 
tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Sedangkan untuk 
Rekruitmen Berbasis Sentralisasi, pelaksanaannya didasarkan pada kebutuhan 
PNS dalam skala nasional. 

Unsur kedua yang perlu diperhatikan adalah pembinaan pola karir 
pegawai.  Transparansi dan kejelasan dalam pengembangan kompetensi, peran 
dan tanggung jawab pegawai harus disusun dalam suatu pola karir yang dapat 
diakses oleh pegawai. Pola karir harus dikembangkan oleh kedua belah pihak, 
yaitu pegawai dan oleh organisasi (pimpinan). Masing-masing pihak mempunyai 
peran dan fungsi yang strategis dalam penentuan pola karir dan strategi 
pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa penyusunan pola karir 
bertujuan untuk memperjelas peran dan fungsi serta kontribusi pegawai dalam 
mencapai tujuan organisasi.  

Untuk mendukung pengembangan dan pembinaan pola karir pegawai, 
dikembangkan 3 (tiga) desain alternatif penyusunan pola karir dan pengembangan 
karir PNS, yaitu : a) Desain alternatif pertama, yang mengadopsi kondisi existing 
kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini dalam pengelolaan kepegawaian; b) 
Desain alternatif kedua, yang mengembangkan konsep pegawai profesional dimana 
jabatan struktural ditempatkan sebagai additional job atau tugas tambahan; dan c) 
Desain alternatif ketiga, yang mengembangkan konsep pentingnya penilaian 
kinerja, uji kompetensi dan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) 
sebagai dasar utama dalam pola karier. Ketiga desain alternatif tersebut memiliki 
peluang yang sama bagi pengembangan pola karir PNS di Indonesia apabila 
diterapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah digariskan 
sebelumnya. 

Unsur ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam pendayagunaan 
aparatur adalah pengukuran beban kerja pegawai. Beban kerja diartikan sebagai 
serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan diemban 
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oleh seorang pegawai berkaitan dengan posisi dan tupoksi kerja yang dimilikinya. 
Sementara pengukuran beban kerja (workload measurement) dimaksudkan sebagai 
suatu mekanisme untuk meninjau kembali porsi tugas dan tanggung jawab dari 
seorang pegawai direfleksikan dengan pekerjaan yang diembannya dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh organisasi. 
Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa komponen tolak ukur yang umumnya bersifat fleksibel dan transparan. 
Di dalam pengukuran beban kerja, terdapat beberapa unsur yang sangat terkait, 
diantaranya Struktur Organisasi (streamline, padat karya, multi level,  dll); Visi, 
Misi Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (tupoksi); Uraian tugas (job 
description) pegawai; dan Proporsi waktu kerja (hari kerja efektif dan  jam kerja 
efektif).  Pengukuran beban kerja perlu dilakukan secara rutin dan periodik 
sehingga memberi banyak manfaat berupa evaluasi bagi organisasi dalam 
melakukan penyusunan ulang pekerjaan berdasarkan kebutuhan organisasi 
(demand-based job redesign).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendayagunaan 
SDM Aparatur merupakan rangkaian proses kegiatan manajemen SDM dengan 
subyek Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur negara dan roda 

pemerintahan/mesin birokrasi yang dimulai dari penyusunan renstra organisasi, 
perencanaan dan penetapan formasi pegawai, pembuatan job design dan job 
description, termasuk di dalamnya penentuan beban kerja, rekruitmen, 
penyusunan pola karir, training/pendidikan, dan terakhir penilaian kinerja 
pegawai (performance appraisal). 

Secara umum, sampai dengan saat ini pelaksanaan masing-masing 
tahapan dalam sistem pendayagunaan aparatur masih belum bisa terintegrasi 
dengan baik, dalam arti setiap proses masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini 
berakibat pada kualitas PNS yang seringkali dipertanyakan berkaitan dengan 
kinerja yang seharusnya dilakukan. Dengan melihat dan memahami kondisi dan 
mekanisme kegiatan rekruitmen, penyusunan pola karir, dan pengukuran beban 
kerja di dalam sistem pendayagunaan aparatur yang ada; maka dirasa perlu untuk 
melakukan telaahan sebagai bahan masukan bagi perbaikan sistem 
pendayagunaan aparatur. 

Dalam rangka pendayagunaan aparatur, ada beberapa hal yang menjadi 
usulan dari tim kajian, yaitu: 
1. Untuk sistem rekruitmen, mengingat karakteristik sistem pemerintahan di 

Indonesia dengan power distance yang sangat lebar dari pemerintah pusat 
sampai pemerintah kabupaten, maka Sistem Rekruitmen Berbasis 
Karakteristik Daerah dirasa paling cocok untuk diterapkan di Indonesia karena 
dengan sistem ini maka rekruitmen PNS dapat disusun dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah selaku user.  
2. Untuk sistem penyusunan dan pengembangan pola karir, mengingat bahwa 

profesionalime PNS berupa prestasi kerja dan kompetensi terhadap 
pengembangan organisasi adalah alat ukur yang ideal untuk penyusunan pola 
karir, maka model alternatif dirasa sebagai model yang tepat untuk perbaikan 
sistem penyusunan pola karir di Indonesia.  

3. Untuk pengukuran beban kerja, seyogyanya dapat dilakukan pada saat 
penyusunan job design dan job description, dan dilakukan pengukuran ulang 
secara reguler. Pengukuran beban kerja seyogyanya dilaksanakan pada setiap 
level jabatan dan unit kerja yang ada.  

4. Berkaitan dengan kesatuan sistem pendayagunaan aparatur, seyogyanya dapat 
disusun peraturan perundangan dari level tertinggi sampai terendah yang 
sinergi dan selaras mengenai manajemen SDM aparatur guna perbaikan roda 
pemerintahan RI. 


