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ANALISIS IIUKUM
PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
PROFESIONAL
(Kasus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
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Abstrak
?egawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia yang harus ada pada organisasi peme:lntahan karena peranananya sangat penting, dalarn melaksanakan Pembangunan Nasional, oleh
,"arena itu dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan
:ermoral melalui pembinaan karier yang dilaksanakan berdasarkan sistim merit sistim, yang
:-rtuang didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam
:elaksanaan dan penyelenggaraannya banyak mengalami kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan
:engaturan dan pembinaan yang sebaik-baiknya, termasuk dalam proses pengangkatan pegawai
::nruk menduduki jabatan struktural. Berdasarkan latar belakang kedudukan Pegawai Negeri Sipil
ialam jabatan struktural haruslah dilakukan secara efektif atau sesuai dengan peraturan perundang-.'ndangan yang berlaku, karena kedudukan jabatan struktural sangatlah rentan dengan penyimrangan-penyimpangan atau kepentingan pribadi yang mendominasi seperti kepentingan politik,
ierabat keluarga dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah
.,uridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan juga
sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
remerintah atau risalah perundang-undangan dibidang kepegawaian. Pengumpulan data dilakukan
iengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat
Jrsimpulkan bahwa dalam pelaksanaan undarig-undang kepegawaian yang berlaku saat ini masih
:erdapat kelemahan-kelemahan daiam proses pengaturan sistem pembinaan karier atau dalam
kebijakan menempatkan suatu jabatan strukrural dalarn birokrasi pemerintahan,hal ini karena dalam
pellempatan pejabat tersebut lebih pada kepentingan politik. perkas'anan. balas jasa dan lain
sebagainya.

lan

Kata Kunci : Karier Pegawai Negeri Sipil, penempatan Jabatan Struktural
Abstroct
Civil Servants are human resources that must exist in gotct'ntltct?t orgarti:ations as peranananya
''ery important, in implementing the National Derelopntertt, therefore, necessaty that the
Professional Civil Service, responsible, honest, fair and ntoral tlu'ough career coaching conducted
b),the systent of merit system, as stipulated in Law,Vo. i oJ^ )014 On State Civil Apparatus. In the
zrecution and implementation experience any dfficulties thar require regulation and guidance as
',r'ell as possible, including the recruitment process for structural positions. Based on the
background of the Civil Service position in the structural position should be done effictively or in
,:tccordonce with the legislation in force, because the structural position is very vulnerable position
.tith deviations or personal interests that dominate such political interests, relatives and others. The
method used in this writing is that normative juridical legal research done by examining primary
data and secondary also broader include reference materials such as
'' Mahasiswa Program

fficial

documents issued by

Pasca Sarjana 53, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta
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the government or the minutes of legislation in the field of employment. Data collection was done
by ionducting research and studies document library materials. From the results of this study
ioncluded that the implementation of the employment laws in force there are still weaknesses in the
process
of career guidance system settings or the policies put in place a structural position in the
'civil
service, it is because of the placement of the fficials more on political interests, comradeship,
remuneration and s o forth.

Keywords: career civil servant, the plucement of structural positions

I" Latar Belakang

Masalah
Pembangunan Sumber da;,a manusia
menipakan suatu permasalahan yang dihadapi
oleh Negara maju maupun negara berkembang. Pelaksanaan hukum dibidang kepegawaian yang, berperadaban modent, demokratis, adil, dan bermoral tinggi, sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang berfugas sebagai abdi masyarakat yang menyeleggarakan
pelayanan secara adil dan rnerata, menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh
kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-unt.
dang Dasar 1945
untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan
Pegawai Negeri Sipil Yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil serta mempunyai moral yang bagus, melalui pembinaan
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Sistem prestasi kerja adalah sistem kinerja objektif Pegarvai Negeri Sipii dalam
menjalankan rugasn,va berdasarkan kompentensinya. Dengan demikian. diperoleh peniiaian yang objektif terhadap kine4anl'a-. Penlusunan standar Kompetensi jabatan merupakan
kegiatan dinamis, dengan men-eil<rrti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. standar Kompetensi Jabatan harus selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
organisasi3"
I Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, Memahami Goocl Go'
vernence Dalam Perspektif Sumber Daya lvlanusia,
Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
2
Flanitf Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Olonomi Daerah, Jakarta'. Grafindo
3
Handoko T, 1998, Manajemen Personalia dan Sumber
Do.vd Munusia. Yogyakarta: BPFE.
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Pegawai negeri mempunyai peranan
yang amat penting sebab Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancararl pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada
kesempurnaan aparatur fiegara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan
pegawai negeri (sebagai bagian dari aparatur
negara)

kepentingan publik adalah sentral, maka
menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas objektif dan subjektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya. Dengan semakin bertambahnya volume
dan kompleksitas tugas-tugas lembaga pemerintahan maka tanggungjawab administrasi semakin besar pula.
Hakekat fungsi pemerintah (pejabat administrasi) adalah sebagai pelayan masyarakat,
yang berujung adalah kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan kepastian hukum
dan kesesuaian substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat. Ha1 ini disertai dengan skuktur sebagai pelaksana hukum yang
profesional dengan cara proporsional". Pelaksanan kewibawaan pemerintah akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Hal ini berlaku jika pemerintah bertindak berdasarkan hukum sebagai pangkal lahimya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan disebut
berwibawa, mana kala ketentuan perundang'
undangan memuat sistem nilai masyarakat ber-

a

Musanef, 1996, Manajemen Kepegawaian di Indone'
sia. ed.2. Jilid i Cet. 1, Jakarta : Gunung Agung
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j-in dengan objek yang diaturnya5.
Secara umum permasalahan yang dihaoleh
birokrasi Indonesia berkenaan de--:.
-rr. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM
-. - dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Si'. ang ditempatkan dan bekerja di lingku.,: birokrasi baik Pemerintah Pusat maupun
:-.erintah Daerah dalam menjalankan tugas
"::rk dan fungsi sebagaimana telah ditetap-
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Pennasalahan tersebut antara lain besar-
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. jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan
.,: tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya
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",.itas dan ketidaksesuaian kompetensi yang
- ::iliki, kesalahan penempatan dan ketidakje-.'n jalur karier yang dapatditempuh6.
Hal inipun terjadi di Pemerintah Provinsi
,:rah
Khusus Ibukota Jakarta, dimana Sejak
.:alihnya kepemimpinan dari Fauzy Bowo
.:ada Joko Widodo, telah terjadi beberap kali
- ::si,/mutasi pejabat struktural secara besar-:'i3r&r1 terhadap perangkat daerah atau de':rn istilah Joko Widodo adalah lelang jaba,:- r'aitu Lelang Jabatan Lurah dan Camat, le.:-s Jabatan terhadap Badan Pelayanan Ter. .Jr: Satu Pintu dan Pejabat Struktural lainya.
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Untuk memenuhi tuntutan
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Peraturan

- ,erah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Ja-

:fia Nomor 12 tahun 2014 tentang Or-uanrsasi
:rangkat Daerah terhadap Rekrutmen Peiabat
:.ruktural dari esselon IV s/d II, maka dilaku-,n seleksi terbuka yang dilakukan oleh Badan
."-:pegawaian Daerah, seleksi terbuka dilaku,.:n Sec&r& berlahap dari mulai esselon II s,d
. , . dengan materi seleksi yang berbeda antara
,r:e1on II - III dan IV, seleksi terbuka diakhiri
-3ngan assement, dalam tahapan seleksi terse::t sebelum diumumkan ada tahapan yang ti-,k terbuka yaitu Baperjakat (Badan Pertimba,
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yang mengakibatkan banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
dirugikan, hal ini karena rekrutmen pejabat
esselon II s/d IV yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. maka jelaslah bahwa Tujuan dari terbentuknya Undang-undang ini yang merupakan
terobosan baru dalam penyelenggaraafl negara,
sehingga diharapkan tugas dan fungsi Penyelenggara negara, dapat berjalan dengan baik
sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah
Kkhusus Ibukota Jakarta dalam hal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural dengan Judul "Analisis Hukum
Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil yang
Profesional (Studi Kasus Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakafta)".

II.

\loekijat, 2001, Perencdnaan Dan

Pengembangan

Rumusan N'Iasalah
1. Ba_saimana Pembinaan Karier Pegawai
\egen Srpil (PNS') berdasarkan peraruran pemndangan ?
l. Basaimana Pola Karier PNS di Pemda
DKI Jakartal

III. Tujuan

Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas. adapun tujuan penelitian adalah :

1. Unruk Nlenganalisis Aspek

B-aperjakat yang duduk dalam Tim Baperjakat
..ra1ah mereka yang telah dikondinisikan oleh
..mpinan Tertinggi di Daerah (Gubernur) akan
-:nduduki sebagai Pejabat Struktural pada
:'sselon II, sehingga terlihat bahwa pola seleksi
.:rbuka ini hanya bersifat pencitraan belaka,

'.;;'ier Pegawai, Bandung : Remaja Rosdakarya.
\ainggolan, 1987, Pentbinaan Pegawai Negeri Sipil,

Momon Mulyana

"..

Hukum
Pembinaan Karier PNS berdasarkan

peraruran perundangan

2.

IV.

Unruk Menganalisis Pola Karier Pegau,ai Negeri Sipil / Aparatu Sipil Negara
di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Iakarta.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pende-

..arta: Pertja.
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katan yuridis noimatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktrirr-doktrin atau
asas dalam ilmu hukum baik yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan maupun
yang terdapat dalam Peraturan daerah.
Tipe penelitian yuridis normatif berdasarkan pada Undang-undang I'{omor 5 Tahun
2$L4 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Undang-Undang Nomor 29 'Iahun 2A0l 1sn'
tailg Pemerintahan Frovinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

Strukural Jo. Peraturan Pemerintha Nomor 13
tahun 2003 tentang Perubahan atas Perafuran
Pemerintah Nomor 100 Tahun 200 tentang Pengangkatan Pegarvai Negeri Sipil dalam jabatan Strukural dan Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarla Nomor 12 Taliun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

V. Kerangka Teori
A. Teori Negara Hukum
Di dalam negara hukum, setiap aspek
tindakan pemerintahan baik dalam lapangan
pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan
harus didasarkan pada peraturan perulldangundangan atau berdasarkan pada legalitas.
Artinya pemerintah tidak dapat melakukan
tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.
Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum. yakni sebagai berikut :
1) Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan
rakyat.
,\ Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibaunl'a harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
5) Adanya jaminan terhadap hak-hak
asasi manusia (warga negara).
4) Adanya pembagian kekuasaan dalam
flegara.
s) Adanya pengawasan dari badan-badan

peradilan (rer:hterlijke controle) yxng
bebas dan mandiri, daiam arti lembaga

peradilan tersebut benar-benar tidak
memihak dan tidak berada di bawah
pengaruh eksekutif ataupun pihak lainnya.

6) keikutsertaan dan

dari anggota-anggota masyarakat

atau
warga negara untuk furut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata
sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negaru.'
Prinsip pokok dalam negara hukum
adalah sebagai berikut :
1. Supremasi Hukum (supremacy of law).
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum,
yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman
tertinggi. pada hakikatnya pemimpin
tertinggi rlegara yang sesungguhnya,
bukanlah manusia, tetapi konstitusi
yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai
supremasi hukum adalah pengakuan
yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan
yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'sttpreme'.
2. Persamaan dalam Hukum (equality
before the law).
Adanya persamaan kedudukan setiap
orang dalam hukum dan pemerintahan,
yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Sikap yang
bersifat diskriminatif dalam segala bentuk merupakan tindakan yang melanggar Hukum, sehingga hal tersebut dilarang.
3. Asas legalitas.
Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam
segala bentuknya (due process oflaw),
7

Hotrna P. Sibuea, 20A2, Asas Negara ltukum Peratu-

ran Kebiiakan & Asas-e$as Umttm Pemcrintahan yang
h
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yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan
tertulis tersebut harus ada dan berlaku
lebih dulu atau mendahului tindakan
atau perbuatan administrasi yang dilakukan" Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus
didasarkan atas aturan atau'rules and
procedures' (regels).
-+. Pembatasan kekuasaan.
adanya pembatasan kekuasaan Negara
dan organ-organ Negara dengan cara
menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. kekuasaan
pasti memiliki kecenderungan untuk
berkembang dan menjadi kesewenangwenang, seperti dikemukakan oleh
Lord Actont "Power tends to corrupt,
and absolute power corrupts absolutely" . Karena itu, kekuasaan selalu harus
dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 'checks and balances' dalam kedudukan yang sederajat
dan saling mengimbangi dan mensendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan densan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara r,ertikal.
Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam saru
organ atau safu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangat.8

kewenangan terdapat wewenang-wewenang.
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka
harus ada penguasa atau organ sehingga Negara itu dibaratkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) di mana jabatanjabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang
mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewaj iban.
Dengan demikian kekuasaan mempunyai
dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek
hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat
bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), mrsalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan
kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kekuasaan. kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja
dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan
sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam
arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah
dan pihak lain yang diperintah" (the rule and
the rttlecl).

e

B. Teori Kewenangan
Kewenangan merupakan kekuasaan fornal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
iegislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau
dari kekuasaan eksekutifladministratif. Kewerangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu
vang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam

Tindakan pemerintahan disyaratkan harus befiumpu atas kervenangan yang sah, dimana keu-enarlsan iru diperoleh dengan tiga
sumber. r'aitu atribusi. dele-easi. dan mandat.
Keu enangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh
undang-undans dasar. Kew'enangan delegasi
dan mandat adalah keuenangan yang berasal
dari pelimpahan. perbedaan antata delegasi
dan mandat Dalam hal delegasi mengenai
prosedur pelirlpahannya berasal dari suatu
organ pemerrntahan kepada organ pemerintahan 1'ang larnnya dengan perafuran perundang-undangan. dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi
delegasi udak dapat menggunakan wewenang
itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan
berpegang dengan asas "contrarius actus",
Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu
peraturan pelaksanaan perundang-undangan,

t Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara

'

'ctLl;ang;

,'ndonesia Pasca ReJbrmasi, hlm. 143.

Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar llmu Politik,

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36
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dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi' Daiam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam
rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tangguirg jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat' Setiap
saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewen ang y ang dilimpahkan itu'
S"F. Marbun, menyebutkan wewenang
mengandung arti kemampuan untuk rnelakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara
yuridis adalah kemampuan bertindak yang diterikan oleh undang-undang yang beriaku untuk melakrikan hubungan-hubungan hukum'
Wervenang itu dapat mempengaruhi terhadap
pergaulan hukrim. setelah dinl'atakan dengan
t.gut *.*,e11ang tersebut sah. baru kemudtan

tindat< pemerintahan tnendapat kekuasaan hui ttt
kum p"i c ht s lo' o c h t . P en ger-ti an weu'enan

1
-e
kekuasaan'10
deirgan
berkaitan
sendiri akan
Dari pengerlian kewenangan sebagaimana tersebut tli atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenan gan (authority) memrliki pengertian yang ber'beda dengan wewenang (corupetence). Kewenangan merupakan kekuasaan
fnnnal yang berasal dari undang-undang, sespesifikasi/
dangkan wewenang adalah suatu'barang
siapa
bagian dari kewenangan, artinya
(subyek hukum) yang diberikan kewenangan
oleh undang-undang, rnaka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam

kewenangan ifir.
C" D{anagernen KePegawaian

Sipil Negara
Sistem
berdasarkan
(ASN) diselenggarakan
Merit. yang berdasarkan pada kualifkasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang
poltik, ras, warna kulit. agama. asal-usul' jenis
kelamin, status pemikahan. ulrum' atau kondisi kecacatan.
Manajemen Apararur Sipil Negara ini
meliputi Manajemen Pegarvai Negeri Sipil
(PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah
d*ngrn Perjanjian Kerja (PPPK)' Disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Manajemen Aparatul

SF.Marbun dan Moh Mahfird MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Arlministrasi l{egara' Yogyakarta: Liberty'
10
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Tentang i\paratur Sipil t"{egara tersebut, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Mana.jenren Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,
sekretariat jendral/sekretariat lembaga fiegara,
sekretadat iernbaga nonstruktural, sekretaris
daerah/prorrinsi dan kabupaten/kota. Pejabat
yang ber-wenang sebagaimana dimaksud memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. "Fejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsionai kepada Pejabat Pembina Kepegau,aian di instansj masing-masing," bunyi Pasal 51 Ayat (4) UIJ ini. IVlanajemen Pegawai
Negeri Sipii pada Instansi Pusat, menunrt Undang-uirdartg I'lo" 5 tahun 2014 tentang Aparanrr Sipii Negara ini. dilaksanakan oleh pemerintai-r pusat. sementara Manajemen Pegawai
Negerr Sipil lrada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerirrtah daerah' Pasal 56 UU No'
5l}t|t4 inenegaskan. setiap Instansi Pemerintah rvajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
analisis .jabatan dan analisis beban kerja' Penyrsunan kebutuhan sebagaimana dimaksud
rlilakukan unluir jangka waktu 5 (lima) tahun
yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan
prioritas kebtituhan.
Pegawai Fiegeri Sipii juga dapat diangkat dalam iabatan tefientu pada lingkungan
Tentara I{asi,;nai Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan
pangkat atau jabatail yang disesuaikan dengan
purrgt ut dan jabatan di lingkungan instansi
Tentara Nasionai lndonesia dan Kepolisian
Negara Rcpublik Indonesia. Adapun pengembangau karier PNS dilakukan berdasarkan kualit-rkasi. kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah, yang dilakukair dengan inempertlrrbangkan integritas dan
moralitas, sementara promosi Pegawai Negeri
Sipii dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim
penilai kinerja Pegawai Negeri Sipii pada Insiansi Pemerintah, tanpa mernbedakan jender,

-. :t: Hukum Pembinaan Karier Fegawai h'egcri Sipil Yang Prafesional
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"Setiap Pega, \egeri Sipil yang memenuhi syarat mem- -.:i hak yang sama untuk dipromosikan ke
- -.. ing jabatan yang lebih tinggi, yang dilaku,. oleh Pejabat pembina Kepegawaian sete- :nendapat pertimbangan tim penilai kinerja
:._::n'ai Negeri Sipil pada Instansi Pemerin. ." bunyi Pasal T2 Ayat (3) Undang-Undang
" . ror 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipii
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, 1, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
-l
,
- tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 6
- :rr atakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil
'';_iara terdiri : a. Pegawai Negeri Sipil yang
.,:njutnya disingkat PNS adalah warga ne-::a Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
-..ngkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
:h pejabat pembina kepegawaian untuk men-rduki jabatan pemerintahan; b. dan Pegawai
::merintah dengan Perjanjian Kerja yang se::tutnya disingkat PPPK I 1.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indone, , \\r.J.S. Poerwadinata,kata pegawai berarli:
- rang yang bekerja pada Pemerintah (perusa.:n dan sebagainya)." Sedangkan "negeri"
::rarti *negara" atau "pemerintah." Jadi pega,:i negeri adalah orang yang bekerja pada
-;merintah atau negara 12.

:a o-

og;

\ I[. Pembinaan dan Karier

tpoigan

r. Sistem

:gan

;nsi
sian
! 111-

kudan
1ku-

dan
geri
obper€ni:rja-

tim
lnsder,

PNS

Pembinaan
Pembinaan adalah suatu proses atau pe:embangan yang mencakup urutan-urutan
::ngeftian, diawali dengan mendirikan, ffie-- :rrbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut
:rg disertai usaha-usaha perbaikan, menyem13.
: *rnakan, dan mengembangkannya
Dalam definisi tersebut secara implisit
:engandung suatu interpretasi bahwa pembi. .an adalah segala usaha dan kegiatan menge-

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apara--: Sipil Negara.
- Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2402 Tanggal17
-ri 2002.
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nai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan. koordinasi, pelaksatraan, dan pengawasan
suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan
hasil 1'ang maksimal. Untuk menghindari bias
kepentingan indir,idu dengan kepentingan or-eanisasi. rnaka diperlukan pernbinaan yang
bemuatan suatu tugas. yakni meningkatkan
disiplin dan motir asi. lv{asyarakat mengartikan
peningkatan kepeduharl unruk turut berpartisipasi dalarn pem'oaneunan sehingga pembinaan
berfungsr unruk meningkatkan rasa kebangsaan dan disiplin kerja 1'ang tin_ugi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. agar pelaksanaan tugas pegawai berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan secara
terarah. Dengan demikian pelaksanaan fugas
dapat dilakukan dengan profesional. Pro fesio nalisme pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai
jika pembinaan dimulai dari saat seorang pegawai diterima di instansi dimana ia bekerja,
oleh karena itu, sistem pembinaan pegawai
berkaitan erat dengan sistem pengangkatan pegawai.
Daiam sistem pengangkatan pegawai dikenal 3 pola yaitu : (1) Sistem Kawan Qtatranage system); pada pola ini pengangkatan
pegawai didaasarkan pada hubungan antara
orang yang berkuasa dengan bawahan yang diangkat, dalam sistem ini ada dua cara pengangkatan yaitu : adanya hubungan politik dan
hubungan non politik (nepotisme), (2) Sistem
Kecakapan (.rnerrit system) dilakukan berdasarkan: (a) kecakapan, (b) bakat, (c) pengalaman. (3) Sistem Karier; dalam sistem karier dibedakan dalam sistem karier terbuka dan sistem karier ter-tLrtup, pada sistern karir terbuka,
lou-ongan kerja terbuka bagi siapa saja asalkan
mempun)'ai kecakapan dan kemampuan yang
diperlukan untuk jabatan yang tersedia. Kecakapan dan kemampuan dibuktikan melalui
ujian. Sedangkan sistem karier tertutup hanya
diperuntukkan bagi pegawai yang sudah ada
1a
dalam organisasi yang bersangkutan

B. Sistem Karier
Terdapat beberapa konsep karier, yaitu
(1) karier sebagai suatu urutan promosi atau
pemindahan (transfer) lateral ke jabatan-jaba:

ra

SF, Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Httkunt adwinistrasi Negara. Yogyakar-ta : Libenr
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tan yang lebih menunrt tanggtlng jawa.b atau
kelokasiyang lebih baik dalarn atau menyilang
hirarki hubungan kerja selama kehidupan kerja
seseorang; (2) karier sebagai penunjuk pekersuatu pola
.jaan-pekerjaan yang rnernbentuk
i.*u3uun yang sistemik dan jelas jalur karier;
(3) karier sebagai sejarah seseorang atau seiangkaian posisi yang dipegang selama kehidupin kerja. Dari konsep-konsep karier mempulun suatu rangkaian urutan pekerjaan dalam
pola kemajuan terlentu pada kehidupan karyawan, disampaing konsep tersebut ada hal yang
harus dicemati oleh karyawan/pega''ruai agar
tejadi keselarasan antata keinginan dan harapan individu dengan sistem yan-e ada' yaitu
rnencakup: (1) jalur karier (career Ttatlt') yattu
pola pekerjaan-pekerjaan bemrutan yang
membentuk karier seseorallgl (2) sasaran-sasaran karier (career goat;. Merupakan posisi di
waktu yang akan datang dimana seseorang
berusaha mencapai sebagai bagian dari kariernya; (3) perencanaan karier (cat"eer planning)
prot.t meialui mana seseorang memilih sasaian karier dan jalur kesasaran tersebut; (4) pengembangan karier (career development) merupakan peningkatan-peningkatan pribadi yang
diiakukan seseorang untuk rnencapai suatu
rencana karier. Dalam mensikapi sistem karier
ini untuk selalu siap menggunakan kesempatan
karier yang ada, hanrs dimulai dari pereneanaan karier meskipun pada kenyataannya tidak
selalu menjamin selalu keberhasilan karier'
Namun karier harus tetap dikelola melatrui perencanaan yang cefinat, agar siap mernanfaatkan berbagai kesempatan karier ataupun memudahkan penlusunafi stavving (personalia organisasi)15.

Daiam pengemban-ean karier. berarli pegawai yang mengikuti pro-uram ini dipersiapkan untuk kedudukan yan-e lebih tinggi vang
direncanakan oleh instansi atau orsanisasi dalam waktu yang panjang. hal ini berbeda dengan promosi, yang hanya berlaku slngkat
Oatam- waktu itu16. Program pengelnbangan
ka-rier itu sendiri harus mengandung tiga

luni

2015, lnt'ti" t'11

-

1S'l

unsur pokok -vaitu: (1) membantu pegawai
daiam meniiai kebuhiiean karier internnya

sendiri; (2)

kesem-patan-kesempatan
karier yang ada datram or-ganisasi; dan (3)
menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan
pegawai dengan kesempatan ka-rier" Unsur
iersebut perlu rtripenuhi karena pada dasarnya
karier seseorang merupakan unsur kehidupan
hal ini
)/ang saflgat penting dan pribadi, dalam
orang
tiap
r:rganisasi harus mengijinkan
mengambii keputusannya sendiri. Tugas
manajer personalia hanyalah membantu dalam
proses pengambilan keputusan dengan
memberikan iniorinasi dan menggambarkan
j aiur-j aiur karier eialarn organisasi. Selanjutnya
apabiia peganrai telah menilai dengan seksama
kebumhan-kebutuhan atau kariernya dan telah
mengetahui kesempatan-kesempatan karier organisasi, maka tinggal penyesuaian keduanya
iaja. Tekanan temtama diberikan kepada teknik-teknik pengembangan individu dengan
memasukkan tujuan pengembangan pribadi di
samping tujuan-tujuan pekerjaan yang lebih
penting. Keputusan pemindahan dan promosi
khu.rt yang diambil oleh manajemen untuk
termasing-masing pegawai merupakan hasil
17'
akhir dari pto[t*-p.ngembangan karier
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Fembasam

Fegawai Negeri Sipil berdasankan Peraturan perundang-undangan
Fengembatgan karier dapat kita artikan
sebagai seb,uali pergerakan vertikal dari jabatan pegawai negara atatl aparatur sipil, yakni
naik atau ruruilnya seorang pegawai dalam
pangkat iliaupun jabatannya, terkait dengan
pengembangan karier didalam Undang-undang
No*o. -i Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara memberikan isyarat untuk diperhatikan

A. Pola Karien

dalam:
Pasal 69 AYat 1 dan 2 Yakni

l.

Kualifikasi:

2. KomPetensi:
3. Kinerja;
4" Kebutuhan organisasi;
5. IMernpertimbangkan integritas;

tas Indonesia.

li Tjokroamidjoio,

sia, Yogyakarta: STIE YKPN.
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Kualifikasi sangat berkaitan erat dengan
::ngklasifikasian yang diamanatkan dalam
?:sal 68, Setelah dilakukan pengklasifikasi
:ratan maka tentunya akan mengkerucut pada
:.itentuan jabatan tertentu yang hanya dapat
:.isi oleh pegawai dengan kualifikasi tertentu.
?:gawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi
tersebut otomatis gugur dan tak dapat
'batan
::enempati jabatan tersebut. Kualifikasi ini da: rt dilihat dari senioritas dan daftar urut ke::ngkatan.
Kompetensi yang dimaksud di atas di:laskan dalam ayat pasal 69 sebagai berikut :
,r at (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud
=rat (1) meliputi: a). kompetensi teknis yang
:rukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
::latihan teknis fungsionai, dan pengalaman
::kerja secara teknis; b). kompetensi manaje,a1 yang diukur dari tingkat pendidikan,
:elatihan struktural atau manajemen, dan pe:.galaman kepemimpinan; dan c). kompetensi
..-,sial kultural yang diukur dari pengalaman
,:r-rja berkaitan dengan masyarakat majemuk
:a1am hal agama, suku, dan budaya sehingga
:remiliki wawasan kebangsaan;
Ayat (4) yakni : Integritas sebagaimana
:Lmaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran,
::epatuhan terhadap ketentuan perafuran per-ndang-undaflgafl, kemampuan bekerja sama,
:an pengabdian kepada masyarakat, bangsa
l3n negara.
Ayat (5) Moralitas sebagaimana dimak.:d pada ayat (2) diukur dari penerapan dan
:engamalan nilai etika agama, budaya, dan
. s ial kemasyarakatan.
"r
Terkait dengan kompetensi terdapat ber3rapa yang bersifat abstrak yaitu kompetensi
sosiokultural yang memang sulit untuk diukur
.erta indikatornyapun akan dapat kita artikan
r3cara berbeda antara satu pegawai dengan pe_::u,ai lainnya. Perbedaan pandangan terhadap
r.omptensi ini akan sangat mungkin terladi.
Akan tetapi untuk kompetensi teknis dan
ranajerial sesungguhnya dapat saja disusun
sebuah indikator yang terukur dan disepakati
rersama, misal tentang pendidikan teknis ini
' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentatg Apara-
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tentunya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat teknis dan kursus-kursus yang
pernah diikuti, demikian pula kemampuan Manajerial ia dapat diukur dengan melihat pengalaman bekerja atau pengalaman menduduki
jabatan tefientu, diklat struktural yang telah
diikuti dan lain sebagainya, akan tetapi pada
pelaksanaannya sampai saat ini masih banyak
terjadi Pe-eau'ai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidrkan setelah ia duduk dalam jabatan, maka sebaiknlla hal tersebut tidak boleh
terjadi lagi.
Organisasi pemerintah tenfunya bukanlah organisasi privat yang dapat relatif lebih
mudah mengukur kinerja pegarvainya. Jika
dalam organisasi privat kita dapat mengukur
kinerja dengan membandingkan input dengan
output, melihat keuntungan perusahaan yang
meningkat maka dalam organisasi pemerintah
yang nirlaba maka kinerja tidak dapat diukur
dari jumlah uang atau materi yang dihasilkan,
oleh karena itu perlu disusun sebuah indikator
jelas dan terukur berkaitan dengan kinerja pegawai. Kehadiran Tim Penilai Kinerja sebagaimana amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ini adalah merupakan langkah positif.
Tentunya dengan ketentuan pelaksanaan Tim
ini harus obyektif. Tim harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. jujur dan
transfaran melalur indikator pengukuran yang
terukur, jan-ran sampai keberadaan tim Penilai
ini serupa dengan keberadaan Baperjakat saat
ini vang sarat dengan kepentingan politik dan
kedekatan.

Jabatan mempakan idaman dan keinginan dan setiap peeau'ai. oleh karena itu jaminan vang telas terhadap pengembangan karir
seorans Pegau ai Ne-eeri Sipil, untuk menciptakan or,sanisasr 1,ang efektif haruslah dimulai
dari menrngkatkan efektifitas Pegawai Negeri
Sipi1. Tanpa ada jaminan terhadap pengembangan karir seorang pegawai maka peningkatan
efektifitas organisasi adalah sebuah kemustahilan. ha1 itulah yang selama ini terjadi, tidak
adanya pola pengembangan karir yang jelas
menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki motivasi untuk berprestasi, hal ini menyebabkan organisasi berjalan di tempat atau
paling tidak berjalan lambat.

Sipil Negara.
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Undang-undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara ini juga menciptakan sebuah terobusan baru dalam hal peningkatan Komptensi Pegawai Negeri Sipil
yakni sebagaimana tercantum daiam Pasal 70 ,
yakni,
Ayat (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil
Negara memiiiki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi; Ayat (2) Peng.*bungun kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminat, kursus, dan penataran yang pada intinya adalah tentang
perlunya disusun sebuah rencana pengembangan kompetensi pegawai negeri per tahun
Anggu.un, pelaksanaan pengembangan potensi
tersebut lebih rinci dijelaskan dalam pasal 70
ayat 3 dan 4 yakni melalui penempatan sementara (magang) di beberapa instansi baik pusat
maupun daerah paling lama 1 tahun serta melaluipertukaran dengan instansi swasta dengan
jangka waktu paling lama satu Tahun'
Pola Karier sangat berhubungan erat dengan pengembangan Karier, selain berfungsi
,rrt k sebagai pedoman penjenganjang karir
pegawai berfungsi juga sebagat alat memotivasi pegawai dalam bekerja. Pola karir yang
baik akan mernberikan kepastian kepada pegawai tentang pelaksanaan tugasn.va vang akau
menentukan masa depannya dalam organisast'
Kepastian seperti promosl dalam .labatan'
sanksi terhadap pelanggaran sebagai akibat dari pekerjaan-va akan melracu pegauar untuk
senantiasa bekeria secara maksirnal. oleh karena itu pola karir 1'an-e jelas sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang
akan berujung kepada kinerja pemerintah secara keselutuhan. rvalaupun Pola karier belum
dijelaskan dalam Undang-Undang ini, namun
harus mencakup pembagian jabatan berdasarkan kompetensi, karakteristik, mekanisme dan
pola kerja sebagaimana ketentu an pasal 68,
persyaratan untuk menduduki jabatan harus
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, moralitas
dan integritas pegawai serta kebutuhan instansi
sebagaimana ketentuan pasal 69, Alur promosi, mutasi dan demosi pegawai yang pasti sefta
rewards dan punishment yang konsisten bagi
pegawai.
Selain jabatan pola karier juga harus
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mencakup tentang kemungkinan peningkatan
dan penurunan pangkat baik reguler, pilihan
maupun istimewa yang dilaksanakan secara
terukur dan dengan indikator yang jelas dan
disepakati bersama oleh pegawai, pola karier
ini harus disusun secara transparan dan diketahui oleh khalayak umum terutama para pegawai. Sehingga setiap pegawai memahami
konsekuensi dari setiap pelaksanaan pekerjaan
terhadap karier organisasinya di masa yang
akan datang.

B. Analisis Hukum Pola Karier

Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi
yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang 29 tahun2007 tentang Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik [ndonesia.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerahnya dilaksanakan oleh aparatur yang
tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
baik di Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Walikota/Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan,
dengan jumlah Pegawai Negeri Sipilnya sampai dengan bulan desember 2014 hxang lebih
96.000 0rang.
Pada masa Guburnur Joko Widodo dan
Basuki T Purnama, telah terjadi beberapa kali
lelang jabatan yaitu :

a.

Seleksi pada Masa Gubernur Joko Widodo
1. Lelang JabatanCamat dan Lurah.

Seleksi terbuka/lelang jabatan

Camat dan Lurah, yang diikuti oleh paru Camat dan Lurah (Wajib) dan terbu-

ka juga untuk terbuka kepada pegawai
lainya yang memenuhi persyaratan secara umum ditentukan tanpa melihat
latar belakang pendidikan, persyaratan
tersebut diantaranYa adalah :
a. Pangkat Minimal IIUd (Camat)
III/o (Lurah).
b. menduduki jabatan Camat / Lurah

taalisis Hukum Perubinaan Karier Fegawai Negeri Sipil Yang Frafesional .,.

i3n
tan

(wajib).

c,

Pernah mengikuti Diklatpim IV.

Pada pelaksanaan Proses lelang

ini hampir seluruh Pegawai Negari Sipil Pernerintah Provinsi Daerha Khusus Ibukota iakarta yang memenuhi
pangkat dan persyarataru, turut men-

1an

rer
kel-'g-

rmi
tan

daftarkan karena menginginkan Jabatan
Carnat dan Lurah, sehingga jumlah
pendaftarI peminat rnelebihi j umlah Kecamatan dan Kelurahan yang ada yaitu
44Kecarrtatan dan 257 Kelurahan,

tao

+ai

Dalam Seleksi terbuka

KI

I

lelarg

jabatan ini melibatkan pihak lain yaitu
dari Kepolisian Republik lndonesia dan
Beberapa perguruan Tinggi, dari tahapan seleksi tersebut diawali dari Test
Potensi Akademik yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jil<arta dengan
melibatkan Pihak Kepolisian Republik
Indonesia, tahap berikutnya adalah Assesment, rentang waktu antara seleksi
dengan pengumuman hasil test potensi
akademik tersebut sngatlah jauh sekali
(lBulan), karena sebelum diumumkan
secara terbuka masih dilakukan lagi penilaian oleh Tim Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),
lalu dimumkan dengan urutan rangking, namun demikian dari hasil seleksi
tersebut temyata tidak memuaskan bagi
penyelenggaraar Pemerintahan di Keca:nr:a:tan dan kelurahan.
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Lelang Jabatan Pada Badan Pelayanan
Terpadu Satu Fintu
Dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masayarakat serta mencegah terjadi penyalahgunaan kewenaflgffi, maka dilakukan seleksi terbuka
untuk Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Seleksi ini pun dilakukan sama
seperti seleksi terbuka untuk jabatat
camat dan lurah, bahkan banyak terjadi
Pegawai yang tidak me-ngikuti seleksi
tapi mendapatkan J abatan.

iat)

b.
h

Seleksi terbuka pada Masa Gubenur Basuki T. Purnama

Momon Mulyana

Dengan dilantikqya Gubernur baru
yaitu Basuki T Purnzrna flalam waktu yang
singkat, mengadakan suatu gebrakan baru
lagi yaitu dengan mengadakan seleksi terbuka secara masal dari esselon II s/d IV,
menurutrya ini merupakan tuntutan dari
reorganisasi yang ada di*.Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana terjadi
perubahan struktur organisasi yang semula
Perda Nomor 10 Tahun 2008 diganti dengan Perda Nomor 12 ta}ir':ri. 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, didalam perda yang baru tersebut terjadi banyak perubahan stnrktur organisasi, sehingga diperlukan penaraan Sumber Daya Manusia
(PNS) yang ada
Seleksi dilakukan dengan tahapantahapan yang ditentukan oleh pihak-pihak
yang berwenang brsama dengan Badan
Kepegawaian Daerah, adapun tahapan tersebut adalah sebagai beriku :
1. Seleksi tertulis
2. Pembuatan MakalahiPemapaftm
3. Assessment / Wawancara

4.

Baperjabakat
Seleksi tersebut diikuti oleh seluruh
Pejabat structural esselon Md II tanpa

terkecuali apabila ada pejabat definitip
yang tidak mengikuti seleksi maka dianggap mengundurkan diri dari jabatannya
akhir dari seleksi tersebut adalah Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat), hasil seleksi yang dilalrukan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diumumkan secara terbuka hal ini
menimbulkan prasangka negatif terhadap
proses seleksi tersebut, karena pada tanggal2 Jarruai 2015 Pejabat Str*tural yang
mengikuti seleksi dilantik di Monas, jurnlah Pejabat yang dilantik dari esselon II s/d
IV kurang lebih 2000 orang pada tahap
pertama dan beberapa hari kemudian dilakukan pelantikan lagi sebanyak 700 orang,
pelantikan seca.ra masal ini juga dilalekan
terhadap para Camat, Lurah dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Camat, Lurah dan Pejabat pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut tidak
mengikuti seleksi, hal lain yang sangat me-
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ngejutkan adalah bahwa Camat dan Lurah
serta Pejabat Badan Pelayarran Terpadu
Satu Pintu yang tidak mengikuti seleksi namrin terjadi rotasi / mutasi yang tidak sehat, ini terlihat di beberapa. kecamatatr dan
Kelurahan serta Satuan Ker.ia Perangkat
Daerah AJnit Kerja Ferangkat Daerah yang
antara lain:
1. Semula menjabat Camat dan Lurah pada saat pelantikal tidak lagi sebagai
Camat dan Lurah tapi dipindah Pada
posisi yang lain di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Semula menjabat sebagai Lurah pada
saat pelantikan tidak menjabat L,urah
tapi sebagai K.epala Seksi/Kasubag pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di unit lain"
3. Peiantikan ulang kepada Pelabat Bailari
Pelayanan Terpaii'Lt Sattt Pintu ) a1lg tidak mengikuti seleksi terbr-rka,
4. Pejabat \:ans mengikuti seleksi banrak
jaba-vang tidak mendapatkan kembali
pula
petan tersebut. ironisnya banl'np
jabat yang mendapalkan dua atau tiga
posisi ditempat yang berbeda.
C. Analisis Hukum
Dari Proses Seleksi yang riilakukan oleh
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
tentunya harus kita lihat dan dimulai dari aturan normatifnya sebagaimana di atur dalam
Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2000 io
Peraturan Pemerintah No i3 Tahun 2012 pada
Bab III pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari iabatan struktural
Pasal 4-11 khususnya pasal 5 Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam
jabatan struktural, antara lain :
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil,
2. Serendah-rendahnya memiiiki pangkat satu
tingkat dibawah.jenjang pangkat yang ditentukan,
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditcntukan,
4, Semua unsur penilaian presta$i keda bernilai baik dalanr dua tahrur terakhir,
Memiliki kompetensi jabatan yang dipcr6,

1ukan,
Sehat jasmani dan rohani.
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Selain persyaratan tersebut.

Pejabat

Fernbina Kepegawaian perlu memperhatikan
fuktor : Senioritas dalam kepangkatan, Usia,

Fendirjikan dan llelatihan (Diklat) Jabatan,
Pengaiaman"

I-elang "laha"tan Carnat terdapat peraturair
peruliciangarl yang mengatur tentang Jabatan
Camat, yakni Feraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Ireraturan
Pemerintah F.{c," 75 T'eirtang Kelurahan yang

mengatur tentaug Lurah, untuk Carnat dan
Lurah di Pemerintatr Frovinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tielak rnenggunakan peraturan
tersebut di atas" rnengingat Femerintah Frovinsi
Daerah Khusus lbuk*ta Jakarta seoara khusus
irempurl-yai lJndang*un<Iang tersendiri yaitu
Un,iang-rlrrcia.irg Nomor 29 tahun 2007 tentang
Pemerintali Provirisi Llaerah Khusus lbukota
Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesa.tuan Republik. sebagaii-iiana tclsebut dalam trrasa} 2tr
rneniebutkaii bahx,a : Ayat (2) Camat dan
\\Iakil Caniat dianskat clari pegarvai negeri sipii yang memeiruhi persyaratan; Ayat (3) Clamat dan Wakil flamat sei:agaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oieh
Gubemnr atas usul u,alikota/bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
; Ayat (4) Camat bcfianggung jawab kepada
rr,ralikcta

Sedangkan untuk Lurah diciasari oleh pasal 22 ayal. (2) i,urah dan ivakil lurah diangkat
dari pegar,vai negeri sipii yang memenuhi persyaratan ; ayat (.;) Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud parla ayat (2) diangkat dan

diberhentikan oleir walikota/bupati'irerdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perunciang-undangan ; ayat 14) Lurzrh bertanggung jawab kepada walikotaibupati melalui camat.
Untuk pengangkatan Pegarvai Negeri Sipil dalam jabatan Strutural terdapat sebuah
Badan yang dikenal dengan nama Baperjakat
yakni Bada:r Ferlimbangan Jabatan dan Kepzurgkatan yang dibentuk untuk menjamin kua^
litas dan obyektifitas ctalanr pengangkatan, pcminclalran dan pemhrer:hentian Pegawai Negeri
liipil dalam qian dari jahatan struktural, kelemhagarin t*rsebril merlgincu parla Peraluran Penrtrritila} No. l0(i trul'run .10()0 "l'erltrurg Fengangkatm Pegarvai Negeri fiipil dalam jabatan
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Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Yang Frofesional .".

--<ruraljo Peraturan Pemerintah No. 13 Ta-- )012 perubahan pada Peraturan Pemerin,-- \o. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan
: .:.r*'ai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural,
- .: bahwa Tugas pokok Baperjakat Instansi
:-!at dan Baperjakat Instansi Daerah Pro. -.si Kabupaten/Kota memberikan pertimba'.,ir kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
:
-sat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Dae-.: Propinsi/KabupaterVKota dalam pengang,::an, pemindahan dan pemberhentian dalam
::: dari jabatan struktural Eselon II ke barvah.
- .:mping tugas pokok sebagaimana dimaksud
-.
-3m ayat (4), Baperjakat bertugas pula mem.:rkan perlimbangan kepada pejabat )'ang
: -rrvefloflg dalam pemberian kenaikan pangkat
:,_ii yang menduduki jabatan struktural. rne-rjukkan prestasi kerja luar biasa baiknl'a.
:-:nemukan penemuan baru yang bermanfaat
:,_:r negara dan pertimbangan perpanjangan
:,:as usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
-=:nduduki jabatan struktural Eselon I dan
:se1on II.
Dalam Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
a. seorang Ketua, merangkap anggota;
b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
:

Jt
f,11

r;r.rs Hukum
..

"

c.

Momon Malyana

dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
(4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dengan anggota para
pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat
oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.

IX. Kesimpulan
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis
dapat simpulkan sebagai berikut

1.

:

Pola Karier merupakan idaman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, karena di
dalarn karier ada peningkatan jabatan,
pangkat. rev'ard dan funishman. Pola
Karier bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Undane-undang Nomor 5 tahun
101-l tentang Aparatur Sipil Negara,
berdasarkan Kualisfikasi. Kompetensi,
Kineria. Kebur.rhan Orsanisasi. Mempertimbangkan Intesritas dan Moralitas.

2.

seorang sekretaris.

(2) Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.
(3) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi
dengan anggota para pejabat eselon II,

Bahwa Pola karier terhadap Pegas,ai
Negeri Sipil Daerah Pror insr DKi Jakar1ta, dilakukan tidak sesuar den_ean
peraturan perundang-undangan )'ang
berlaku, yaitu Perafuran Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentans Pen_qangkatan dalam Jabatan Strukrural Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2003 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Struktural. Tentunya hal tersebut diatas
adalah cacat hukum.
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