Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 8, No.1, Juni 2014

EKSISTENSI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL
DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS MERIT

EXISTENCE OF STRUCTURAL POSITION PLACEMENT IN ORDER
TO DEVELOP APPARATUS HUMAN RESOURCE BASED IN MERIT SYSTEM
Tedi Sudrajat

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. H.R. Boenyamin No.708, Grendeng, Purwokerto 53122
e-mail : t_sudrajat@yahoo.com
(Diterima 22 April 2014, direvisi 6 Juni 2014, dterbitkan 25 Juni 2014)

Abstrak
Era reformasi merupakan era transisi birokrasi, dari birokrasi tradisional menuju birokrasi modern. Perubahan paradigma
birokrasi pemerintah menuntut perubahan kebijakan guna pengembangan SDM Aparatur berbasis merit. Salah satunya
adalah sistem pengisian jabatan struktural. Keberadaan dari istilah jabatan struktural memang tidak dimunculkan dalam
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun eksistensinya tetap ada melalui pengisian jabatan administrasi dan jabatan
pimpinan tinggi. Hal ini menarik ditelaah tatkala sistem kebijakan ini masih dalam proses mencari format yang ideal sehingga
perlu untuk dikritisi dan diberikan masukan. Karenanya perlu sinkronisasi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga
dapat menciptakan harmonisasi dalam sistem promosi yang selaras dengan tujuan diharapkan.
Kata kunci: jabatan struktural, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi
Abstract
The reformation era is transition era from traditional to modern bureaucracy. Thechanges of bureaucratic government
paradigm demands policy changes in order to create a better system.One of it is the system of structural position filling
system. The term of structural positions did not appear in the legislation of the civil State Apparatus Law, but it is still exist
through theplacement of administration position and high command position.This is interesting to be reviewed when the
policy system is still in the process of searching for an ideal format therefore need to criticized and given input. That is
the reason that synchronizing thecivil servants management to harmonizethe civil servants career development through a
promotional format aligned with the goals expected is needed.
Key word: structural position, administration position, high command position

PENDAHULUAN
Secara positif, tidak dapat dipungkiri
bahwa reformasi birokrasi telah menciptakan
geliat inovasi guna penyempurnaan sistem
yang obyeknya adalah pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) Aparatur berbasis merit.
Namun disisi lain, geliat inovasi ini seakan
mengeyampingkan sistem lama yang sudah
mengakar sehingga menimbulkan kebingungan
cara pandang dalam hal istilah, metode,
penerapan dan luaran yang diharapkan. Salah
satu yang masih membingungkan adalah
keberadaan dari istilah jabatan struktural dan
model pengisiannya yang dihilangkan dalam
kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Perlu dicermati bahwa, istilah jabatan
struktural memang tidak dimunculkan namun
secara teknis masih tetap ada dengan digantikan
istilah lain yang (menurut penulis) substansinya
sama yaitu jabatan administrasi dan jabatan
pimpinan tinggi. Menurut Prasojo, UU ASN
memindahkan istilah eselonisasi dengan kelas
jabatan, beban kerja dan juga pencapaian
kinerja. Istilah eselonisasi memang berkaitan
dengan istilah jabatan struktural, namun
istilah eselon hanya merujuk pada formasi
dalam struktur organisasi (tingkatan jabatan
struktural), sedangkan istilah jabatan struktural
lebih mengedepankan pada kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
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negara. Sehingga dalam konteks hukum,
istilah jabatan struktural lebih luas daripada
eselonisasi. Secara normatif, penggunaan istilah
jabatan struktural dapat dicermati kembali dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
PNS. Dalam konteks kekinian, istilah jabatan
struktural dapat ditemukan juga dalam Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural
yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan
Instansi Pemerintah (SE Menpan tentang
Pengisian Jabatan Struktural). Artikel ini tidak
memperdebatkan tentang istilah, namun sekedar
menggaris bawahi bahwa istilah jabatan struktural
masih tetap ada. Terlebih yang menjadi obyek
tulisan ini adalah proses pengisian jabatan dalam
rangka pengembangan SDM aparatur berbasis
merit, baik untuk pengisian jabatan administrasi
maupun jabatan pimpinan tinggi menurut UU
ASN.
Paradigma lama mencermati pengangkatan dalam jabatan struktural merupakan
bagian dari manajemen PNS yang erat kaitannya
dengan jenjang kepangkatan yang ditetapkan
untuk jabatan tersebut. Implikasi dari jenjang
kepangkatan adalah pegawai yang lebih rendah
pangkatnya seharusnya tidak dapat membawahi
langsung pegawai yang pangkatnya lebih tinggi
guna menjamin kualitas dan objektivitas. Hal
inilah yang mengantarkan karier kepegawaian
yang cenderung memprioritaskan pada faktor
senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan
dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang
dimiliki. Pada dasarnya, pengisian jabatan
struktural diharapkan dapat menunjang motivasi
dan profesionalisme dalam bekerja. Namun
realitasnya, proses yang dilakukan secara tertutup dan internal ini menimbulkan permasalahan
berupa:
1. Pengisian jabatan pimpinan/jabatan struktural
cenderung berorientasi pada pembinaan
karier PNS secara berjenjang dalam
instansi dan kurang menekankan pada pada
aspek prestasi kerja dan kompetensi. Hal
ini menimbulkan implikasi negatif berupa
lemahnya kompetisi, kurangnya motivasi
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dan birokrasi yang tidak efisien (Lewis dan
Gilman, 2005)
2. Sistem penilaian dalam pengisian jabatan
struktural belum sepenuhnya berbasis
pada sistem merit. Proses penilaian yang
diserahkan kepada Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
kerap kali tidak didasarkan pada alat ukur
yang distandarisasi sehingga penilaiannya
menjadi subyektif dan sarat intervensi;
3. Pejabat yang diberikan kewenangan
untuk menetapkan pejabat struktural
merupakan jabatan politis seperti halnya
Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota
yang notabene sebagai pejabat pembina
kepegawaian. Kewenangan yang diberikan
kepada jabatan politis tersebut menimbulkan
permasalahan netralitas dari pejabat
struktural yang diangkat. Banyak dari pejabat
struktural didasarkan pada kepentingan
politik praktis daripada prestasi kerjanya.
Keberadaan proses pengisian yang
bersifat tertutup dan internal ternyata memberikan dampak terhadap kualitas dari
birokrasi di Indonesia yang berpotensi KKN.
Karena itulah, upaya yang dilakukan guna
melakukan perubahan pembinaan karier PNS
adalah dengan menciptakan mekanisme baru
dalam pengisian jabatan struktural. Upaya ini
menciptakan konsep baru dalam pengisian
jabatan yang berorientasi pada akuntabilitas
dan berbasis merit. Dalam perkembangannya,
pengisian jabatan mengalami serangkaian
perubahan nama dan metode. Pengisian dalam
jabatan struktural melalui pencalonan terbuka
pernah dilakukan di Departemen Keuangan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.01/2008 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Struktural melalui Pencalonan Terbuka
di Lingkungan Departemen Keuangan. Adapun
di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta
Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga pernah
melakukan promosi terbuka, terutama untuk
Eselon I. Promosi jabatan dilakukan pula untuk
memilih kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) dan kepala LAN. Bupati Jembrana, Bali
Prof. I Gede Winasa dan Walikota Samarinda
Syaharie Ja’ang menerapkan promosi jabatan
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eselon II, III dan IV secara terbuka. Namun
perkembangan yang paling menarik tatkala
Gubernur DKI Joko Widodo menggunakan istilah
“Lelang Jabatan” terhadap seleksi terbuka bagi
Camat dan Lurah menurut Shendikasari (2013),
istilah lelang bukanlah istilah yang tepat, karena
dalam manajemen PNS lebih merujuk pada
istilah promosi. Untuk meluruskan istilah tersebut
terdapat rujukan dalam SE Menpan Pengisian
Jabatan Struktural, karena dalam perkembangan
terbaru, terdapat istilah Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) yang didasarkan pada UU
ASN.
Mencermati hal diatas, maka pengisian
jabatan yang sebelumnya bersifat tertutup dan
internal berubah menjadi terbuka dan transparan.
Hal inilah yang menjadi menarik untuk ditelaah
dikarenakan:
1. Sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 dan Rencan Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,
kebijakan manajemen Kepegawaian diarahkan untuk menjamin tugas pemerintahan
dan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai amanat Undang-Undang
ASN. Kebijakan manajemen PNS tersebut
selanjutnya diselenggarakan sesuai Rencana
Strategis (Renstra) BKN 2010-2014 yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
serta program dan kegiatan dari BKN
dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsi. Visi Komitmen BKN dituangkan
dalam visi BKN dalam Renstra 2010-2014,
yaitu PNS yang Profesional, Netral, dan
Sejahtera Tahun 2025. Penentuan visi
tersebut didasarkan pada landasan yuridis
dan lingkungan strategis dan arah kebijakan
pembangunan nasional. Sehubungan dengan
hal tersebut diatas, keberadaan PNS
yang Profesional, Netral dan Sejahtera, menjadi perhatian utama BKN dalam upaya
perwujudannya melalui pembangunan
sistem manajemen kepegawaian berjangka
panjang (tahun 2010-2025). Adapun salah
satu sistem dalam manajemen yang menjadi
fokus utama guna pencapaian visi BKN
adalah perubahan pembinaan PNS melalui
sistem karier dan prestasi kerja.

2. Dalam rangka reformasi birokrasi, diperlukan perubahan penataan sistem
manajemen SDM Aparatur sebagaimana
termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres
Grand Design RB) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2010-2014 (Permenpan Road Map RB).
Pemerintah secara tegas menjelaskan bahwa
misi reformasi birokrasi adalah membentuk/
menyempurnakan peraturan perUndangUndangan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik. Adapun
area perubahan yang menjadi fokus dalam
misi reformasi birokrasi adalah perubahan
manajemen pemerintahan. Fokus area
perubahan mengindikasikan bahwa selama
ini terdapat permasalahan substansial dalam
pengaturan sistem manajemen berupa
pembinaan PNS di Indonesia, karena itulah
diperlukan evaluasi. Selain dari itu, lemahnya
pembinaan PNS menimbulkan implikasi
rendahnya tingkat kompetisi dan munculnya
respon negatif masyarakat terhadap kinerja
dari PNS di Indonesia. Karena itulah kebijakan
pengisian jabatan struktural menjadi sangat
strategis untuk ditelaah.
Mendasarkan perkembangan hukum
kepegawaian yang dinamis di era reformasi
ini, maka sudah sepatutnya UU ASN diberikan apresiasi atas substansi dan luaran
yang diharapkan melalui kritik dan masukan
yang membangun. Oleh karena itul artikel
dimaksudkan untuk menanalisis arah kebijakan pengisian jabatan struktural dalam
mengintegrasikan urgensi yang terkandung
pada materi muatannya, agar selaras dengan
Rencana Jangka Panjang Reformasi Birokrasi
di Indonesia.
PEMBAHASAN
Titik taut pentingnya topik tentang
kebijakan pengisian jabatan struktural dalam
rangka pengembangan SDM aparatur berbasis
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merit untuk dielaborasi lebih dalam adalah
pertama, kebijakan ini masih dalam kerangka
umum, belum terperinci dan dimungkinkan
menimbulkan multiinterpretasi; kedua, sistem
pengisian jabatan struktural masih dalam proses
mencari format yang ideal sehingga perlu
untuk dikritisi dan diberikan masukan; ketiga,
perlu adanya sinkronisasi dalam manajemen
PNS yang lama dengan yang akan diterapkan
sehingga menciptakan harmonisasi dalam sistem
pembinaan karier PNS melalui format promosi
yang selaras dengan tujuan dikeluarkannya UUASN. Adapun tujuan yang diharapkan adalah:
1. Konstruksi kebijakan pengisian jabatan
struktural dalam kerangka UU ASN;
2. Identifikasi celah permasalahan dan
memberikan solusi terhadap penerapan
pengisian jabatan struktural dalam rangka
pengembangan SDM aparatur berbasis
merit berdasarkan UU ASN.
Tujuan negara merupakan suatu cita-cita
masyarakat yang tertulis dalam konstitusi. Untuk
mencapai serta menegaskan tujuan tersebut,
maka negara memerlukan adanya saranaprasana yang mendukung, baik berupa sumber
daya manusia maupun sarana yang berbentuk
benda, karena negara tidak dapat melakukannya
sendiri (Muchsan,1982). Dalam kaitan ini,
tujuan negara dapat tercapai apabila adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
diwujudkan dalam masyarakat madani yang
taat hukum, berperadaban modern, demokratis,
makmur, adil dan bermoral tinggi. Upaya yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara
yaitu dengan peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan, berlandasan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan perkembangan sosial.
Konsep ini didasari oleh pendapat
Utrecht yang yang menyatakan bahwa negara
merupakan badan hukum yang terdiri dari
persekutuan orang (Gemeenschaap Van Merten)
yang ada karena perkembangan faktor-faktor
sosial dan politik dalam sejarah. Dalam kaitan
ini, negara sebagai organisasi kekuasaan
merupakan suatu badan yang berstatus hukum
sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek
hukum). Negara akan mencapai tujuannya
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dengan menggunakan status badan hukum
tersebut beserta hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara
yang didistribusikan kepada jabatan-jabatan
negara. Aparatur yang melaksanakan jabatan
negara disebut subyek hukum adalah PNS.
Guna merealisasikan tujuan negara,
maka upaya sistematis yang dapat dilakukan
oleh pemerintah adalah dengan menerapkan tata
pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan good
governance merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service yang disebut
governance (pemerintahan, kepemerintahan),
sedangkan praktik terbaiknya disebut ”good
governance” (tata pemerintahan yang baik).
World Bank mendefinisikan governance sebagai
”the way state power is used in managing
economic and social resources for development
and society” Sementara UNDP (United Nation
Development Program) mendefinisikannya
sebagai ”the exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s
affair at all levels”. Berdasarkan definisi tersebut,
Soedarmayanti (2003) mengklasifikasikan bahwa
governance mempunyai tiga kaki (three legs),
yaitu:
1. Economic governance meliputi proses
pembuatan keputusan (decisions making
processes) yang memfasilitasi terhadap
equity, poverty dan quality to live;
2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijaksanaan;
3. Administrative governance adalah implementasi proses kebijaksanaan.
Ketiga elemen di atas merupakan suatu
proses kegiatan yang saling melengkapi. Namun
menurut konsep Weber, model birokrasi hanyalah
merupakan sebuah mesin yang disiapkan
untuk menjalankan dan mewujudkan tujuantujuan negara yang hanya masuk dalam ranah
administrative governance. Dengan demikian,
setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi
pemerintah merupakan pemicu dan penggerak
dari sebuah mesin yang tidak mempunyai
kepentingan pribadi (each individual civil servant
is a cog in the machine with no personalities
interest). Dalam kaitan ini, maka setiap pejabat
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pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab
publik, kecuali pada bidang tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan kepadanya. Pemikiran
seperti ini menurut Thoha (2008) menjadikan
birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan
yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau
kelompok tertentu.
Cita-cita utama dari sistem birokrasi
adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal
mungkin. Max Weber berpendapat bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat
tipe ideal dari birokrasi. Tipe ideal merupakan
konstruksi abstrak yang membantu kita untuk
membedakan antara kondisi organisasi tertentu
dengan lainnya. Menurutnya bahwa proses
semacam ini bukanlah menunjukan objektivitas
dari esensi birokrasi, dan bukan pula mampu
menghasilkan sesuatu deskripsi yang benar dari
konsep birokrasi secara keseluruhan. Akan tetapi
suatu tipe ideal tersebut merupakan sebuah
konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah
tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu.
Dalam hal ini, tipe ideal birokrasi akan digunakan
untuk menjelaskan bahwa birokrasi atau
administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang
pasti dimana semua fungsi dijalankan dengan
cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan
segala aspek pemahamannya merupakan kunci
dari konsep ideal birokrasi weberian.
Menurut Thoha (2008), birokrasi
weberian diartikan sebagai fungsi sebuah biro
yang merupakan jawaban rasional terhadap
serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal
tersebut merupakan sarana untuk merealisasikan
tujuan-tujuan tersebut. Seorang pejabat birokrat
tidak seyogyanya menerapkan tujuan-tujuan
yang ingin dicapai tersebut. Penetapan tujuan
merupakan fungsi politik dan menjadi wewenang
dari pejabat politik. Model birokrasi weberian
merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk
menjalankan dan mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan demikian, setiap pekerja atau pejabat
dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu
dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak
mempunyai kepentingan pribadi (each individual
civil servant is a cog in the machine with no
personalities interest). Dalam kaitan ini, maka
setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai
tanggung jawab publik, kecuali pada bidang

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya. Pemikiran seperti ini menjadikan
birokrasi pemerintah bertindak, sebagai kekuatan
yang netral dari pengaruh kepentingan kelas
atau kelompok tertentu. Netralitas birokrasi
diartikan bukan dalam hal lebih condong mau
menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai
masternya pada saat tertentu, sementara
kepada kekuatan politik lainnya yang sekarang
memerintah tidak mau. Akan tetapi lebih
diutamakan kepada kepentingan negara dan
rakyat secara keseluruhan.
Berdasarkan hal diatas, maka konsepsi
birokrasi modern telah melandasi pola administrasi di sektor publik dan pola tersebut memberikan kekuasaannya kepada otoritas hukum
sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara rasional. Sistem inilah yang
didalam lapangan instansi pemerintahan disebut dengan sistem administrasi kepegawaian.
Administrasi kepegawaian merupakan manajemen sumber daya manusia yang berstatus PNS,
yang membelajarkan tentang kebijaksanaan,
sasaran dan proses pembinaannya (Tayibnapis:
1994). Ruang lingkup administrasi kepegawaian
diantaranya adalah penerimaan, penempatan,
pengembangan dan pemberhentian tenaga
kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan
(Satoto:2004). Hubungan antara proses dan
tujuan pembinaan bagi PNS ditetapkan dalam
bentuk aturan/hukum.
Mengacu pada konsepsi diatas, maka
perubahan paradigma dalam administrasi
kepegawaian dapat dijadikan sebagai tuntutan
sekaligus harapan akan reformasi menuju tata
pemerintahan yang baik (good governance) di
Indonesia. Karena itulah, yang diperlukan kali
pertama adalah adanya pembaharuan dalam
hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara
(HAN). Menurut Saragih (2008), pertanyaan
yang kemudian muncul adalah, kenapa
HAN begitu besar peranannya dalam dalam
reformasi birokrasi dan penyelenggaraan good
governance? Peranan yang besar tersebut
muncul karena dengan adanya HAN, maka
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
akan berjalan baik. Hal ini didasarkan pada
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konsepsi HAN sebagai sarana pengendalian
atas kemungkinan timbulnya kesewenangwenangan dari pejabat tata usaha negara (TUN)
dan merupakan salah satu sumber legalitas bagi
mereka.
Dalam konteks HAN, keberadaan profesi
PNS sebagai bagian dari ASN dikonstruksikan
untuk memiliki dan melaksanakan kewenangan
melalui media yang dinamakan jabatan. Konsep
jabatan inilah yang terkandung dalam UU
ASN yang dimaksudkan untuk menciptakan
kesebandingan antara hak dan kewajiban bagi
profesi PNS melalui penataan manajemen
ASN. Salah satu isu sentral dalam manajemen
ASN adalah menempatkan profil pegawai
berdasarkan kecakapan, kemampuan atau
keahlian tertentu yang sesuai dengan tingkatan
jabatannya. Pernyataan di atas menurut Sri
Hartini, dkk (2008) memberikan gambaran
bahwa pola karier dalam sistem pembinaan PNS
didasarkan sistem manajemen kepegawaian
yang meliputi kegiatan-kegiatan:
1. Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/
pegawai, yang diketahui dari rangkaian
kegiatan tentang pengadaan, seleksi, dan
pengangkatan melalui ujian calon pelamar
menjadi pegawai;
2. Penempatan dan penunjukan, diketahui
melalui rangkaian ditempatkannya calon
pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu
yang telah ditetapkan;
3. Pengembangan, yang diketahui dari segenap
proses latihan (training) baik sebelum atau
sesudah menduduki jabatan dikaitkan
promosi pegawai;
4. Pemberhentian, yang diketahui melalui
proses diberhentikannya tenaga kerja/
pegawai, baik sebelum masanya maupun
sudah saatnya (pensiun)
Manajemen kepegawaian adalah perpaduan kata manajemen dan kepegawaian, oleh
karenanya untuk mendefinisikan perlu diartikan
masing-masing. Siagian (1996) mengemukakan
bahwa manajemen adalah “kemampuan atau
keterampilan untuk memperoleh suatu hasil
dalam rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan orang lain. Adapun pada umumnya yang
dimaksud dengan kepegawaian adalah segala
hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan
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pembinaan pegawai. Dalam kaitan ini, tulisan ini
lebih fokuskan pada pengisian jabatan. Definisi
jabatan menurut Wursanto (1991) adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai
dalam susunan suatu organisasi.” Jabatan
berkaitan dengan serangkaian pekerjaan yang
akan dilakukan dan persyaratan yang diperlukan
untuk melakukan tugas dan kondisi lingkungan
di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Didalam
jabatan terkandung tugas-tugas (duties),
tanggungjawab (responsibility) , kemampuan
manusia (human ability), dan standar unjuk kerja
(performance standard).
Artikel ini didasarkan pada pendekatan
normatif yang difokuskan pada inventarisasi
hukum dan sinkronisasi hukum, baik secara
vertikal maupun horizontal melalui penekanan
proses berpikir silogisme secara deskriptif
analitis. Untuk memecahkan masalah, digunakan
pendekatan perUndang-Undangan (statute
approach), pendekatan analisis (analitycal
approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach). Analisis normatif kualitatif dimaksudkan
untuk menelaah tentang kebijakan pengisian
jabatan struktural yang selaras dengan norma
hukum, teori hukum dan doktrin hukum. Untuk
menemukan makna hukumnya digunakan interpretasi secara gramatikal dan sistematis.
Konstruksi Kebijakan Pengisian Jabatan
Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
Kerangka Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara
Hakikatnya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu
bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya,
seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi
pemenuhan kebutuhan. Pada masyarakat
yang hidupnya masih terbelakang, kebutuhan
dipenuhi dari alam sekitarnya, sedangkan
pada masyarakat yang maju telah terdapat
diferensiasi tugas, pemenuhan dilakukan
dengan membuat barang atau jasa. Pemberdayaan menurut Handoko dan Tjipotono
(1996) adalah upaya memberikan otonomi,
wewenang dan kepercayaan kepada setiap
individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat
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merampungkan tugasnya sebaik mungkin.
Saat ini, pemberdayaan mutu sumber
daya manusia yang strategis terhadap peningkatan keterampilan, motivasi, pengembangan
dan manajemen sumber daya manusia
merupakan syarat utama dalam era globalisasi
agar mampu bersaing dan mandiri. Sejalan
dengan itu menurut Tim Peneliti Badan
Kepegawaian Negara (2003), visi dalam
konteks pembangunan sumber daya manusia
pemerintah di masa yang akan datang adalah
mempersiapkan PNS yang profesional, mampu
bersaing, dan mengantisipasi perkembangan
dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan
sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan
serta kinerja yang tinggi. Visi ini menjadi
hal yang sentral untuk dibicarakan karena
sejalan dengan UU ASN, RPJPN 2005-2025,
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
RPJMN 2010-2014, Renstra BKN 2010-2014
dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Keseluruhan kebijakan tersebut menjadi acuan
yang komprehensif guna menciptakan profil
ideal bagi PNS dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.
Dalam paradigma hukum kepegawaian,
upaya strategis yang dapat dilakukan untuk
merealisasikan dan mensinergikan kebijakan
kepegawaian adalah dengan melakukan pengisian jabatan struktural secara tepat melalui
prinsip “the right man on the right place”.
Sebagai sebuah sistem, pengisian dalam jabatan
struktural merupakan bagian dari manajemen
PNS, khususnya yang berkaitan dengan
promosi. Apabila dicermati Undang-Undang
ASN, keberadaan pengisian jabatan struktural
(dapat) menggunakan sistem tertutup maupun
terbuka. Pasal 72 ayat (3) UU ASN menyatakan
bahwa Promosi Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian setelah mendapat
pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada
instansi pemerintah. Makna dari pasal tersebut
adalah jabatan struktural dalam konteks
pengisian jabatan administrasi tidak mewajibkan
penggunaan metode terbuka, dengan tafsiran
bahwa pengisiannya menggunakan sistem
tertutup dan internal, sepanjang didasarkan
pada perbandingan objektif antara kompetensi,

kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan
oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan
pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada
Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender,
suku, agama, ras, dan golongan.
Rumusan ketentuan ini dapat saja
ditafsirkan bahwa metode yang digunakan
adalah bottom up dan berjenjang dan hanya diisi
oleh SDM aparatur dilingkungan kerjanya saja.
Sebenarnya apabila ditelaah lebih lanjut, metode
ini tidak sejalan dengan SE Menpan tentang
Pengisian Jabatan Struktural.
Untuk pengisian jabatan struktural dalam
konteks jabatan pimpinan tinggi telah dirumuskan
secara tegas dalam UU- ASN bahwa pengisiannya
dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Metode
terbuka dan kompetitif dimaksudkan untuk mendapat profil pimpinan yang dapat memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN pada instansi
pemerintah melalui:
1. Kepeloporan dalam bidang:
a. Keahlian profesional;
b. Analisis dan rekomendasi kebijakan;
dan
c. Kepemimpinan manajemen.
2. Pengembangan kerja sama dengan instansi
lain; dan
3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai
dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan
kode perilaku ASN.
Mencermati arti penting keberadaan
jabatan pimpinan tinggi, maka UU ASN memberikan keleluasaan bagi PNS dan nonPNS untuk dapat menduduki jabatan tersebut
sepanjang memenuhi syarat kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan,
rekam jejak jabatan dan integritas, serta
persyaratan lain yang dibutuhkan. Proses ini
diawali dengan membentuk panitia seleksi
instansi pemerintah melalui koordinasi dengan
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Adapun
unsur panitia seleksi meliputi unsur internal
maupun eksternal dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Panitia seleksi kemudian
melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan
dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan
penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian
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(assesment center) atau metode penilaian
lainnya. Selain dari itu, dalam rumusan UndangUndang ASN, pengisian jabatan pimpinan tinggi
dapat pula dilakukan oleh instansi pemerintah
yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN.
Kritik dan Solusi
Perlu dicermati bahwa beragam kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah bukanlah sesuatu
yang bersifat otonom, namun didasarkan pada
permasalahan sebelumnya dan menggunakan
metode yang tepat. Hal inilah yang kemudian
menjadi tantangan dan harapan bagi pemerintah,
salah satunya dengan cara menelaah kembali
substansi kebijakan pengisian jabatan struktural.
Guna menyempurnakan kebijakan yang ada,
Tayibnapis (1994) menjelaskan bahwa diperlukan
peranan administrasi kepegawaian guna
menyediakan tenaga-tenaga yang dibutuhkan
pada setiap tingkatan jabatan dalam organisasi,
yang secara umum meliputi:
1. Aparatur pemerintah sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat perlu ditingkatkan
pengabdian dan kesetiaannya kepada
cita-cita perjuangan bangsa dan negara
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur
yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan
seluruh tugas umum pemerintahan dan
pembangunan sebaik-baiknya dengan
dilandasi semangat dan pengabdian
pada masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam hubungan ini kemampuan aparatur
pemerintah untuk merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan
perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasi dan
tata kerja termasuk koordinasi serta
penyediaan sarana dan prasarana.
3. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik ditingkat
pusat maupun daerah perlu dilakukan
secara terus menerus sehingga dapat
meningkatkan kemampuan, pengabdian,
disiplin dan keteladanannya.
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Mencermati ketiga unsur diatas, maka
dalam rangka penyediaan tenaga dan menentukan profil pimpinan yang ideal, diperlukan
3 (tiga) hal penting yang dapat menjadi
pertimbangan dalam pengangkatan calon
pejabat, yaitu kemampuan, kemauan, dan etika
moral, yaitu:
1. Kemampuan adalah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh
seorang individu untuk melakukan kegiatan
atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan
program untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan bersama;
2. Kemauan berhubungan dengan keyakinan,
komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau program yang telah ditentukan;
3. Etika moral adalah berhubungan dengan
nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan
kejujuran, ketaatan, kedisiplinan, tanggung
jawab, dan menjunjung tinggi normanorma yang berlaku. (Tim Peneliti Badan
Kepegawaian Negara: 2003)
Keseluruhan unsur haruslah dapat diterapkan dan dilaksanakan secara terpadu,
karena tanpa menunjukkan kemampuan berarti
orang tidak punya kemauan. Tanpa kemauan
berarti orang tidak akan menghasilkan apapun,
kemudian kemampuan dan kemauan harus
ditunjang dengan etika moral yang tinggi,
sehingga output pekerjaan tidak berdampak
negatif. Sejalan dengan adanya kebijakan
tersebut, maka pembinaan PNS diarahkan
untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional,
memiliki wawasan luas, memiliki kemampuan, dan
kapabilitas dengan kualitas tinggi yang setara
dan seimbang baik di pusat maupun di daerah.
Upaya pengembangan PNS pusat dan daerah
sebagaimana tersebut diatas dapat diwujudkan
dengan melaksanakan pembinaan berdasarkan
norma, standar dan prosedur operasional
yang berlaku secara nasional. Kesalahan
pembinaan dalam tahap pengisian jabatan
struktural akan menimbulkan hambatan terhadap
penyelenggaraan organisasi, misalnya: tidak
tercapainya sasaran organisasi, tidak adanya
suasana kerja yang harmonis, hubungan kerja
yang selalu tegang antara pemimpin dengan
bawahan, cara kerja yang tidak efisien dan efektif,
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dan berbagai penyimpangan prosedur kerja.
Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan suatu
organisasi, tahap pengisian jabatan merupakan
satu diantara langkah-langkah kritis di dalam
keseluruhan proses pengelolaan sumber daya
manusia. Sebenarnya, pengembangan sumber
daya manusia diujukan untuk mewujudkan
manusia pembangunan yang berbudi luhur,
tangguh, cerdas dan terampil, mandiri dan
memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras,
produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin dan
berorientasi ke masa depan untuk menciptakan
kehidupan yang lebih baik.
Mencermati arti penting keberadaan
profil pimpinan dalam jabatan struktural, maka
penulis melakukan telaah materi muatan
Undang-Undang ASN guna mengintegrasikan
permasalahan yang mungkin akan timbul
terkait dengan pengisian jabatan struktural,
meliputi:
1. Kelembagaan
a. Salah satu kewenangan KASN sebagaimana termaktub dalam Pasal 32
ayat 1 (a) adalah mengawasi setiap
tahapan proses pengisian JPT mulai
dari pembentukan panitia seleksi
instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama
calon, penetapan, dan pelantikan
Pejabat Pimpinan Tinggi. Jabatan
pimpinan tinggi yang dimaksud dapat
berupa jabatan utama, madya dan
pratama, baik dipusat mapun daerah.
Adapun jumlah anggota KASN adalah
7 (tujuh) orang dibantu oleh asisten
dan Pejabat Fungsional keahlian yang
dibutuhkan serta sekretariat. Secara
kuantitatif, jumlah SDM dalam KASN
jika dibandingkan dengan luas cakupan
kerja serta kewenangan yang melekat
sebagaimana termaktub dalam Pasal
32 akan mencerminkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kerjanya.
Pesimisme ini akan semakin nyata
tatkala sistem informasi kepegawaian
kurang terintegrasi dengan baik. Kritik
ini akan terjawab tatkala KASN tidak
hanya bekerja secara terpusat, namun
tersebar didaerah dengan melibatkan

seluruh elemen masyarakat, kerjasama
dengan elemen Perguruan Tinggi dan
berkoordinasi dengan Ombudsman.
Adapun sarana kontrol dapat menggunakan sistem informasi terpadu
(on line) dan adanya whisle blowing
system;
b. Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang ASN
menyatakan bahwa Promosi Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional
PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS
pada Instansi Pemerintah. Adapun
Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa
penilaian kinerja PNS berada di bawah
kewenangan Pejabat yang Berwenang
pada Instansi Pemerintah masingmasing. Pasal 77 ayat (2), penilaian
kinerja PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didelegasikan secara
berjenjang kepada atasan langsung
dari PNS. Pasal ini jelas ditafsirkan
bahwa prosesnya bersifat internal, dan
dimungkinkan tertutup. Dengan menggunakan pola lama, dampaknya akan
dikhawatirkan menimbulkan distrust
bagi pengguna layanan terhadap profil
pejabat yang diangkat. Guna mengantisipasi hal ini diperlukan sistem
penilaian yang disebutkan dalam Pasal
76 yaitu objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan. Cara yang
paling realistis adalah disempurnakan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
penerapan citizens charter (Dwiyanto:
2001). Hal ini perlu dilakukan karena
banyak manfaat yang akan dirasakan
baik bagi birokrasi, pengguna layanan,
maupun stakeholders pelayanan
lainnya, apabila citizens charter diterapkan. Adapun manfaat tersebut
berupa:
1) Dapat memberikan kepastian
pelayanan;.
2) Untuk memberikan informasi hak
dan kewajiban dari pengguna,
penyedia dan stakeholders lainnya
dalam proses pelayanan publik;
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3) Untuk mempermudah warga pengguna layanan dan stakeholder
lainnya mengontrol praktik
pelayanan publik;.
4) Membantu mengenalkan pada
pihak birokrasi pemerintah sebagai
penyedia layanan dalam mengidentifikasi kebutuhan, harapan
dan aspirasi pengguna layanan
melalui kegiatan survei pengguna
layanan.
c. Pasal 108-120 UU ASN memberikan
metode baru yang mengadopsi perkembangan kekinian, yaitu pengisian
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka
dan kompetitif. Ini adalah kebijakan yang
patut diapresiasi dengan mensinergikan
Undang-Undang dengan aturan pelaksananya, guna menyempurnakan
sistem, baik dari aspek sarana-prasana,
anggaran maupun mekanisme, serta
mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal.
2. Implementasi
a. Metode pengisian jabatan struktural
dalam format jabatan administrasi tidak
mempersyaratkan penggunaan metode
terbuka dan kompetitif, sehingga
dapat ditafsirkan hanya menggunakan
metode tertutup. Hal ini tidak sejalan
dengan tuntutan reformasi birokrasi
dan SE Menpan Pengisian Jabatan
Struktural, karena seharusnya yang
harus dilakukan adalah memperkuat
mekanisme pengisian jabatan administrasi yang setara dengan eselon III dan
IV melalui prosedur yang didasarkan
sistem merit. Indiahono (2011) menjelaskan bahwa yang diharapkan
adalah terciptanya budaya unggul
birokrasi yang menciptakan kader
birokrasi yang siap mengawal reformasi
birokrasi secara lebih baik, lebih inovatif
dan berani mengambil perubahan
baru. Selain itu diperlukan pula metode
baru yang menginterasikan sistem terbuka dan tertutup dalam pengisian
jabatan, tanpa harus menghilangkan
sistem pengembangan karier bagi PNS
dilingkungan kerjanya;
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b. Pada dasarnya, dalam pengisian JPT
dapat diikuti oleh unsur PNS maupun
Non-PNS. Namun rumusan UU ASN
menegaskan bahwa unsur penilaiannya
didasarkan pada syarat kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan
dan latihan, rekam jejak jabatan,
integritas, dan penilaian uji kompetensi
melalui pusat penilaian (assesment
center) atau metode penilaian lainnya.
Rumusan tersebut jelas diskriminatif
karena syarat penilaian yang dimaksud
hanya dapat dipenuhi oleh PNS, dan
tidak dapat dipenuhi oleh unsur NonPNS. Karena itu diperlukan kejelasan
dalam Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai aturan pelaksana UU ASN,
sehingga menciptakan kepastian dan
keadilan bagi berbagai pihak yang
bermaksud mengisi jabatan tersebut.
PENUTUP
Kesimpulan
Perubahan sistem dalam birokrasi
merupakan tuntutan reformasi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses birokratisasi pada
masa orde baru banyak menerapkan praktikpraktik buruk, sehingga menimbulkan pantangan
dan tantangan terhadap birokratisasi. Dalam
kaitan ini, UU ASN merupakan produk hukum
yang memiliki nuansa pembentukan yang
dipengaruhi oleh kepentingan untuk merubah
paradigma hukum kepegawaian ke arah
yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa baik
buruknya birokrasi sangat dipengaruhi oleh
kualitas kepegawaian negaranya, alasan
yang mendasarinya adalah aspek dinamisasi
dalam birokrasi memegang peranan penting
dalam semua aspek pelayanan publik dan
penyelenggaraan pemerintahan. Karena itulah
peran pemerintah, swasta dan masyarakat
seharusnya terintegrasi dalam kepentingan dan
komitmen untuk mengatasi masalah-masalah
birokrasi. Alasan sederhananya adalah, dalam
konsep governance lebih mengedepankan
tindakan bersama (collective action). Adapun
keinginan pemerintah untuk memonopoli proses
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kebijakan serta melaksanakan berlakunya
kebijakan akan ditinggalkan dan kemudian
diarahkan kepada proses kebijakan yang
lebih inklusif, demokratis dan partisipatif. Hal
inilah yang perlu dicermati dalam UU ASN
yang mengarahkan birokrasi dalam ranah
netral. Kebijakan ini turut menciptakan peran
bagi masing-masing stakeholder untuk dapat
saling menopang dalam memperkuat sistem
pengembangan SDM aparatur berbasis merit
melalui pengisian jabatan secara terbuka
dan kompetitif. Perlu digarisbawahi bahwa
mendapatkan profil pimpinan yang kuat dan
dapat dipercaya adalah modal penting bagi
birokrasi untuk melangkah menciptakan tata
kelola pemerintah yang baik. Akses pencapaian
pelayanan publik yang baik diawali dengan
melakukan pengisian jabatan yang sesuai
dengan kebutuhan melalui prinsip “the right
man on the right place”;
Saran

Dalam rangka memperkuat kebijakan
pengisian jabatan struktural, perlu dilakukan
inovasi berupa pertama, menata ulang
kelembagaan dengan prinsip rasional dan
realistik (sesuai kebutuhan) serta perangkat
kelembagaan yang lebih efektif-efisien; kedua,
perlunya penguatan dari aspek perencanaan
dan pengembangan kualitas penyelenggaraan
dan pengisian jabatan; ketiga, transparansi
dalam proses pengisian jabatan sehingga dapat
sensitif akan perubahan dan tuntutan masyarakat;
keempat, diperlukan pengembangan sistem
pembinaan SDM aparatur pemerintah yaang
sesuai pola karier nasional.
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