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RINGKASAN EKSEKUTIF 
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PENGEMBANGAN PEGAWAI  

BERBASIS KOMPETENSI BAGI SUMBER DAYA MANUSIA 

APARATUR PUSAT 
 

Pada tahun anggaran 2006, Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur 

(PKKSDA) Lembaga Administrasi Negara melakukan kajian dengan judul Pengembangan 

Pegawai Berbasiskan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Pusat. Judul kajian 

ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan dan program 

pengembangan pegawai di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan selama 

ini telah berbasiskan pada kompetensi. Lokus kajian ini dilakukan pada instansi pemerintah 

pusat dengan pertimbangan strategisnya posisi, peran dan fungsi SDM aparatur pusat 

dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Instansi pusat yang menjadi lokus kajian 

tersebut adalah Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional (BATAN), 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN) dan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN). 

Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan 

narasumber menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa (kecuali Kementerian PAN 

dan BKN) aktivitas pengembangan pegawai dimasing-masing instansi dilakukan 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya peraturan 

yang dikeluarkan melalui Kementerian PAN, BKN dan LAN. Selanjutnya implementasi 

program dan kebijakan yang dilakukan disesuaikan dengan 3 (tiga) klasifikasi jabatan yang 

ada di lingkungan PNS yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan fungsional 

umum. Kebijakan dan program pengembangan pegawai yang dilakukan oleh masing-

masing instansi dimana penelitian dilakukan pada umumnya telah berfokus pada 

peningkatan kompetensi pegawai. Namun demikian harus diakui bahwa masih banyak 

program pengembangan pegawai belum berbasiskan pada kompetensi, dimana seharusnya 

program pengembangan pegawai tersebut didasarkan atas analisis kebutuhan aktual 

pegawai dan organisasi. 

Kajian ini dititikberatkan pada penyusunan model secara umum terhadap 

pengembangan pegawai berbasis kompetensi bagi SDM aparatur pusat dan belum 
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memfokuskan diri pada model pengembangan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan PNS 

yang ada. Dalam penelitian ini diketahui bahwa masing-masing instansi yang menjadi lokus 

kajian belum memiliki model baku pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Instansi 

masih mengacu pada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

melaksanakan program maupun kebijakan pengembangan pegawainya. Namun demikian 

Departemen Luar Negeri, LIPI, BATAN dan Depdiknas dalam konteks dan tataran yang 

berbeda-beda telah berusaha untuk melaksanakan kebijakan dan program pengembangan 

pegawai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan organisasi masing-masing.  

Departemen Luar Negeri berkaitan dengan pengembangan pegawainya telah 

menempatkan kompetensi dan kinerja pegawai sebagai elemen yang sangat menentukan 

bagi perjalanan karier seorang pegawai. Untuk menunjang aktivitas tersebut Departemen 

Luar Negeri juga menetapkan Daftar Prestasi dan Kinerja Pegawai (DPKP) sebagai 

instrumen penilaian kinerja pegawai selain DP3 yang telah ada. Semangat yang sama juga 

ditunjukkan oleh LIPI sebagai lembaga pemerintah yang banyak melakukan penelitian 

ilmiah. Melalui kebijakan dalam pengelolaan kepegawaiannya, LIPI merekrut pegawai 

sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan menempatkan pegawai 

berdasarkan formasi yang telah ditetapkan. Di LIPI seseorang yang telah direkrut untuk 

menjadi peneliti, maka sangat kecil kemungkinan untuk dimutasi ke unit lain, menjadi 

pegawai di sekretariat misalnya. Penempatan pegawai di LIPI dilakukan sesuai dengan 

kompetensinya  yang dimaksudkan untuk mewujudkan pegawai LIPI yang kompeten dan 

expert dalam bidang ilmu yang digelutinya. 

Begitupun dengan Depdiknas dimana pengembangan pegawai berbasis 

kompetensi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas, kemampuan, situasi dan 

kondisi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Pengembangan pegawai di Depdiknas 

merupakan representasi dari Renstra yang telah ditetapkan oleh Depdiknas untuk 

mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Depdiknas. Depdiknas mendorong 

pegawai mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pada kebutuhan 

aktual unit organisasi dimana pegawai bekerja.  

Sementara itu BATAN menjadikan analisis jabatan sebagai langkah awal yang 

sangat penting dalam pengelolaan kepegawaiannya. Mulai dari proses rekrutmen, 

pengembangan pegawai, pengisian jabatan dan lain sebagainya menempatkan analisis 

jabatan sebagai aspek yang penting untuk dikaji terlebih dahulu sebelum tahap selanjutnya 

dilaksanakan. Disamping itu BATAN juga mengandalkan database kepegawaian yang 
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dimilikinya sebagai salah satu data rekam jejak pegawai untuk bahan pertimbangan dalam 

mengelola pegawainya. 

Kementerian PAN dan BKN menyoroti bahwa kompetensi SDM aparatur pusat 

masih belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena 

kesalahan pada awal proses rekrutmen pegawai dimana rekrutmen tidak didasarkan pada 

kompetensi pegawai. Selain itu sampai saat ini tidak ada standar kompetensi jabatan dan 

pengukurannya yang dapat dijadikan justifikasi formal dalam menilai kemampuan pegawai 

untuk menduduki suatu jabatan. Memperhatikan kondisi yang demikian Kementerian PAN 

secara terus menerus akan memperbaharui kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian. 

Beberapa hal diantaranya adalah akan diterapkannya penilaian kinerja pegawai, gaji 

pegawai berbasis kinerja, rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan lain-lain yang 

berlaku untuk instansi pusat maupun daerah. Intinya semua intansi yang menjadi lokus 

kajian telah mengetahui peran penting dari pengelolaan dan pengembangan pegawai 

khususnya dalam mendorong terwujudnya SDM aparatur yang kompeten. Namun semua 

itu perlu dukungan nyata dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan sama dalam 

mewujudkan komitmen tersebut. 

Dalam kajian ini diajukan 6 (enam) aspek penting dalam rangka menyusun 

kebijakan dan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Aspek-aspek tersebut 

merupakan hasil analisis teori dan data penelitian yang telah diperoleh selama penelitian 

dilaksanakan. Kelima aspek tersebut, adalah: 1) Identifikasi Sasaran, Strategi, dan System 

Nilai Organisasi, 2) Identifikasi Jabatan, Jenis Pekerjaan Pegawai Dalam Organisasi, 3) 

Mengumpulkan Data/Informasi Berkaitan Dengan Pengembangan Pegawai Berbasis 

Kompetensi (Melalui: FGD, Survey dan Wawancara Mendalam), 4) Menganalisis 

Data/Informasi Kebutuhan dan Kebijakan Pengembangan Pegawai Disesuaikan Dengan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Serta Pegawai Melalui Job Specific Competencies, 5) 

Merumuskan Program dan Kebijakan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, dan 6) 

Evaluasi Program Kebijakan. 

Disamping itu hasil dari analisis data juga telah disusun model pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi secara umum bagi SDM aparatur pusat yang sekiranya dapat 

dijadikan acuan bagi instansi pemerintah khususnya instansi pusat dalam mengembangkan 

pegawai yang berbasiskan kompetensi. Dalam kajian ini juga dirumuskan sejumlah 

rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diperhatikan oleh institusi yang mempunyai 

wewenang, kapasitas dan kompetensi terhadap pengelolaan kepegawaian secara nasional.  

  


