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

mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 

dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu memacu 

produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri. Amanat Undang-Undang ini, setelah 

hampir satu dasa warsa ternyata belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah. Meskipun Pemerintah 

sudah beberapa kali menaikkan nominal gaji tetapi ternyata tidak membawa dampak yang 

signifikan. Kondisi ini disebabkan karena peningkatan gaji PNS selalu diikuti dengan naiknya 

tingkat harga kebutuhan pokok (sembako). Sehingga banyak PNS yang mengeluh gaji sebulan 

habis dalam satu atau dua minggu. Bahkan beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tingkat gaji 

PNS yang rendah ini memberikan andil dalam maraknya korupsi di kalangan birokrasi. Kondisi 

ini tentunya perlu diperbaiki. Bukan hanya dengan meningkatkan nominal gaji tetapi yang paling 

penting adalah mengubah sistem penggajian PNS yang berlaku saat ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga 

Administrasi Negara pada tahun 2008 dengan judul Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di 

Indonesia difokuskan untuk menghasilkan satu sistem penggajian PNS yang lebih baik. Dalam arti 

bisa menghargai apa yang dimiliki pegawai dan apa yang disumbangkan oleh pegawai pada unit 

organisasinya. Dalam penelitian ini ditemukan berbagai permasalahan yang ada dalam sistem 

penggajian PNS yang berlaku saat ini. Permasalahan tersebut antara lain : (1) terkait dengan nilai 

nominal atau besaran gaji PNS yang diterima setiap bulan yang cenderung menyatakan masih 

kurang sehingga perlu ditingkatkan jumlahnya; (2) terkait dengan sistem pembayarannya yang 

dibayar dimuka dianggap kurang memotivasi kinerja PNS karena dibayar dulu baru kerja; (3) 

terkait dengan sistem penggajian PNS saat ini yang belum mengakomodasi beban kerja, tanggung 

jawab dan kinerja PNS; (3) terkait dengan skala gaji PNS yang mempunyai rentang 

golongan/ruang tinggi (17 jenjang) sementara rasio gaji hanya 1 : 3. Kondisi ini berdampak 

perbedaan gaji tiap jenjang tidak memberikan makna yang berarti; dan (4) terkait dengan 

variabel-variabel penggajian yang hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan/ruang. 

Variabel ini dirasakan terlalu sederhana apabila dikaitkan dengan tujuan pemberian gaji PNS. 

Beberapa variabel baru yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem penggajian 

PNS yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Peneliti, meliputi : (1) beban kerja dan tanggung jawab, 

terkait dengan jabatan yang diemban oleh seorang pegawai. Jabatan yang sama sangat 

dimungkinkan mempunyai tanggung jawab, beban kerja dan wewenang yang berbeda sehingga 

harus dihargai dengan harga yang berbeda; (2) kemampuan atau kompetensi, yang terkait dengan 

perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Meskipun berada dalam 

jabatan yang sama, dimungkinkan pegawai mempunyai penguasaan kemampuan yang berbeda-

beda sehingga harus dihargai dengan harga yang berbeda; (3) prestasi kerja, terkait dengan filosofi 

penggajian sebagai balas jasa yang diberikan kepada pegawai atas kontribusi yang diberikan 

kepada organisasi. Untuk ini perlu didukung dengan instrumen penilaian kinerja yang mampu 

mengukur dan menilai kinerja nyata pegawai dan mentransformasikannya kedalam nilai rupiah 

tertentu sesuai pencapaian kinerjanya; dan (4) kebutuhan Hidup Layak (KHL), terkait dengan 
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upaya meningkatkan kesejahteraan PNS di semua wilayah Indonesia. Tujuannya untuk 

memberikan rasa keadilan/kesetaraan di semua daerah sehingga kesejahteraan PNS dapat 

diwujudkan dalam arti gaji yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup layak tanpa 

melihat dimana pegawai berada. 

Selanjutnya, bicara mengenai sistem penggajian PNS tidak bisa dilepaskan dengan sistem 

pensiun atau purna tugas dan kesejahteraan sosial PNS. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh 

Tim Peneliti diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan sistem pensiun atau purna 

tugas. Permasalahan tersebut antara lain adalah : (1) banyaknya instansi yang terlibat dalam 

pengelolaan dana pensiun dan jaminan sosial Pegawai Negeri di Indonesia, yaitu : PT TASPEN, 

PT ASKES dan Bapertarum berdampak pelayanan kesejahteraan purna tugas PNS di Indonesia 

tidak maksimal; (2) sistem dan program-program kesejahteraan purna tugas yang dikeluarkan 

Pemerintah untuk memberikan ketenangan dalam bekerja dan memacu produktivitas PNS 

ternyata belum memberikan dampak yang signifikan; (3) pemerintah belum menunjukkan 

komitmennya sebagai pemberi kerja dalam hal sharing iuran program purna tugas. Saat ini 

Pemerintah baru memberikan kewajibannya untuk iuran dana kesehatan saja sementara yang lain 

belum sehingga pengelolaannya tidak maksimal; dan (4) sistem yang diberlakukan, yaitu sistem 

pay as you go terbukti membebani anggaran negara. Bahkan disinyalir pada tahun 2014, PT 

TASPEN akan kehabisan dana untuk membayar pensiun PNS. 

Berdasarkan landasan teoritis dan kebijakan yang dikembangkan dalam kajian ini, Tim 

Peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan secercah harapan bagi 

PNS. Saran tersebut adalah : (1) mengembangkan sistem penggajian PNS yang didasarkan pada 

empat prinsip, yaitu : pay for position, pay for person, pay for living cost dan pay for performance. 

Pay for position, dilakukan dengan menyusun job grading, yaitu memberikan harga, nilai atau 

bobot bagi jabatan-jabatan yang ada didalam struktur kepegawaian PNS. Pay for person untuk 

menghargai kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda dari pegawai. Pay for living cost 
supaya jumlah nominal gaji yang diterima bisa memenuhi kebutuhan hidup pegawai dan 

keluarganya. Pay for performance untuk menghargai pegawai-pegawai yang mampu bekerja 

bagus dan membedakannya dengan pegawai-pegawai yang lain; (2) untuk bisa menerapkan sistem 

tersebut perlu didukung dengan kegiatan : analisa jabatan dan evaluasi jabatan untuk 

menghasilkan job grading dan job pricing semua jabatan dalam struktur PNS, fit and proper test 
untuk memotret kompetensi yang dimiliki pegawai untuk penempatannya dalam posisi-posisi 

tertentu, adanya instrumen performance appraisal yang mampu mengukur dan menilai kinerja 

nyata pegawai, perhitungan indek KHL yang bagus sehingga mencerminkan kebutuhan nyata 

manusia di Indonesia di masing-masing daerah, adanya dukungan anggaran yang memadai dan 

terakhir adanya perubahan paradigma, mindset, budaya dan perilaku PNS dalam bekerja; (3) 

penghapusan eselon, pangkat, golongan/ruang, jabatan, masa kerja, pendidikan dan variabel-

variabel lain yang selama ini dikaitkan dengan penetapan gaji PNS dan digantikan dengan variabel 

baru sesuai sistem yang baru. Demikian pula dengan pemberian honorarium atau berbagai bentuk 

pemberian uang  tambahan diluar gaji dihapuskan, gaji yang diterima oleh PNS hanya terdiri pay 
for position, pay for person, pay for living cost dan pay for performance; dan (4) terkait dengan 

pengelolaan dana purna tugas atau pensiun dan jaminan sosial, perlu penerapan sistem fully 
funded dengan terlebih dahulu mengefektifkan sistem sharing position antara PNS dan 

pemerintah supaya beban anggaran negara tidak berat. Menetapkan PT TASPEN sebagai 

pengelola tunggal dana purna tugas dan jaminan sosial PNS yang mengelola secara mandiri dan 

sentralistis. Dalam melaksanakan tugas ini maka PT TASPEN dapat menjalin kerjasama dengan 

instansi lain yang terlibat. Dan dana yang terkumpul dari iuran peserta dikelola oleh PT TASPEN 

sehingga bisa menghasilkan laba dan deviden yang sepenuhnya digunakan untuk para pensiunan. 
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Saran-saran yang diberikan oleh Tim tersebut diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi Pemerintah dalam menyusun sistem penggajian PNS. Dan bisa memberikan secercah harapan 

baru bagi PNS. Harapan ini akan memotivasi PNS untuk mau bekerja lebih giat, baik pada saat 

masih aktif maupun setelah purna tugas. 

 


