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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil 

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistim prestasi kerja dan sistim karier 

yang dititikberatkan pada sistim prestasi kerja. Ayat ini menegaskan bahwa untuk 

mewujudkan PNS yang profesional perlu disusun suatu pola pembinaan karier PNS yang 

baik, yang didasarkan pada prestasi kerja. 

Amanah Undang-Undang tersebut diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Dalam 

penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pola 

dasar karier adalah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier 

dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, 

pangkat golongan ruang dan tingkat jabatan. Dengan adanya pola karier yang jelas akan 

menjamin ketenangan kerja dari pegawai dan dapat memacu kinerja pegawai karena 

mereka dapat menentukan sendiri kariernya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi 

yang dimiliki. Sementara yang dimaksud dengan pola karier adalah pola pembinaan PNS 

yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan 

keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta 

masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai 

dengan pensiun. 

Dalam kajian ini Tim berhasil mengidentifikasi adanya beberapa daerah yang 

sudah menyusun peraturan tentang pola karier pegawainya, yaitu : Provinsi Kalimantan 

Barat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 462 Tahun 2003 

tentang Pola Umum Pengembangan Karier PNS di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat 

dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 463 Tahun 2003 tentang Kriteria 

Penilaian Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2004 tentang 

Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat. Sementara itu ada juga yang baru dalam tahap menyiapkan konsep 

peraturan, yaitu  Pemerintah Kota Surabaya dengan Konsep Peraturan Walikota Surabaya 

tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dengan konsep Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam tentang Pola Umum Pembinaan Karier PNS di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Agam 

dengan konsep Peraturan Bupati Agam yang mengatur mengenai Pola Karier PNS. 

Sementara daerah lainnya masih menganut dengan peraturan yang sudah ada terutama 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan 

Struktural dan peraturan lain yang terkait. 
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Selain itu Tim juga berhasil mengidentifikasi adanya beberapa kendala yang 

dihadapi dalam upaya penerapan pola karier PNS yaitu : pertama, berbagai kebijakan yang 

terkait dengan pola karier PNS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 

tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS (DUK), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

1980 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3), Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS; kedua, 

budaya organisasi dan perkembangan kondisi pemerintahan yang terjadi saat ini, yaitu : 

perasaan tidak enak memimpin anak buah yang lebih senior, resistensi dari pejabat senior 

yang promosi karena senioritas, budaya patron klien dan gender mainstream. Selain itu, 

era otonomi yang berkembang sejak tahun 2000 berdampak pada menguatnya 

kewenangan pejabat politis dalam pengelolaan kepegawaian di daerah, meningkatnya isu 

putera daerah. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil 

diidentifikasi meliputi : pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, 

pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah 

faktor mana yang harus diprioritaskan dan menjadi dasar utama dalam penyusunan pola 

karier PNS yang baik. Pola karier yang berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja 

sebagaimana dijelaskan didalam tulisan ini perlu didukung dengan instrument untuk uji 

kompetensi dan penilaian kinerja pegawai.  

Analisis terhadap Rancangan Peraturan Presiden yang disiapkan oleh Kantor 

Kementerian PAN dan BKN diidentifikasi adanya beberapa kelemahan, antara lain : 

kebijakan yang dijadikan konsideran masih mengandung kelemahan sehingga harus 

direvisi dahulu sebelum dijadikan konsideran, adanya kendala implementasi di lapangan 

karena langkah-langkahnya yang rumit sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis secara 

intensif, adanya kendala berupa resistensi dari pegawai karena paradigma yang belum 

berubah dalam memandang pola karier, selama ini pengembangan pola karier dalam arti 

kenaikan pangkat dikaitkan dengan masa kerja bukan pada kompetensi dan prestasi kerja. 

Setelah melakukan kajian, Tim memberikan beberapa saran yang terkait dengan 

penyusunan pola karier, yaitu : (1) Dilakukannya revisi atau penggantian berbagai 

peraturan yang tidak mendukung penerapan pola karier PNS yang berdasar pada 

kompetensi dan prestasi kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (2) Dilakukannya sosialisasi yang 

intensif mengenai pola karier yang berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja untuk 

mengubah paradigma yang berlaku dalam budaya birokrasi Indonesia. Memang bukan 

pekerjaan yang gampang untuk mengubah budaya yang sudah mengakar tetapi dengan 

sistem yang sudah terbangun didukung dengan sosialisasi yang intensif mengenai pola 

karier bukan tidak mungkin untuk mengubah budaya tersebut; (3) Menetapkan desain 

pola karier yang tepat bagi PNS (bisa dipilih dari tiga alternatif) disesuaikan dengan 

kebutuhan dan konsekuensi atau dampaknya; (4) Penyusunan kebijakan yang mengatur 

mengenai pola karier PNS. Penyusunan peraturan ini sangat penting untuk memberikan 

landasan hukum bagi semua unit organisasi. Peraturan ini harus sampai pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga mudah diimplementasikan oleh semua unit 

organisasi; (5) Menetapkan lembaga yang bertugas menyusun, mengawal dan 
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mengevaluasi pelaksanaan penerapan pola karier PNS. Langkah ini dapat dilakukan 

dengan mengefektifkan lembaga yang sudah ada (Meneg. PAN, BKN, LAN) atau dengan 

membentuk lemabga baru, yaitu KKN (Komisi Kepegawaian Negara) untuk menjadi 

instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian yang sifatnya 

independen terlepas dari kepentingan aparatur negara. 
 


