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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Administrasi Kepegawaian 

Administrasi Kepegawaian dapat diartikan bermacam-macam yang 

salah satunya adalah sebagai suatu aturan tentang cara mengorganisasikan dan 

memperlakukan orang-orang bekerja, sedemikian rupa, sehingga mereka 

masing-masing akan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari 

kemampuannya. Jadi memperoleh efisiensi yang maksimal untuk dirinya 

sendiri dan untuk kelompoknya, disamping juga untuk organisasi dimana 

mereka merupakan bagian dalam menentukan kemanjuan dan hasil-hasil yang 

optimal (Syafiie, 2007:79).  

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Moekijat dalam Inu Kencana S. 

(2015:55) mendefinisikan administrasi kepegawaian sebagai keseluruhan 

urusan yang berhubungan dengan sumber-sumber manusia dalam organisasi 

dan segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga 

pemberhentiannya. 

Jadi, ilmu administrasi kepegawaian adalah metode, objek, teori dan 

sistematikanya berkenaan dengan persoalan pegawai, penggunaan tenaga 

kerja, penerimaan hingga pembernetian pegawai dalam suatu organisasi atau 

instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suatu motto yang paling 

tepat untuk adminstrasi kepegawaian adalah “Menempatkan orang yang tepat 

pada posisi yang tepat” atau lebih dikenal dengan istilah “the right man in the 

right place”. 
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Dalam rangka pengisian jabatan tertentu, harus mampu menarik 

pegawai (baik yang lama sudah berada dalam organisasi maupun yang baru 

akan dicari dari luar organisasi), menempatkan pegawai (pada posisi yang 

tepat sesuai dengan kemauan, proporsi dan keahlian yang bersangkutan) serta 

menetapkan jumlah (jenis kebutuhan, kemampuan penggajian dan 

keberdayagunaan pegawai tersebut). Oleh karena itu, yang harus diperhatikan 

dalam kepegawaian adalah sebagai berikut : (Syafiie, 2010:65) 

a Pengadaan Pegawai.  

Para administrator publik tradisional (promordial) masih berusaha 

mengangkat familinya (nepotisme) karena belas kasihan atau karena 

mempertahankan kekuasaan dikemudian hari sebagai pewarisan. 

b Pengembangan Pegawai. 

Para adminstrator publik menyekolahkan pegawai yang belum mendapat 

kedudukan, agar tidak menuntut keberadaan posisinya. 

c Penilaian Pegawai. 

Para administrator publik hendaknya dalam menilai bawahan bukan 

mencari kesalahan tetapi menanggulangi kendala, sekaligus memberi 

penghargaan pada yang berprestasi dan sanksi tegas bagi pelanggaran. 

d Pemensiunan Pegawai. 

Para administrator publik karena ketidaktegaan dan penghormatan kepada 

yang dituakan masih sering mempertahankan masa pensiun seseorang 

bahkan menaikkan pangkatnya sebagai modifikasi prestasi. 
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2.2 Reformasi Birokrasi Kepegawaian 

Reformasi birokrasi merupakan upaya dalam rangka untuk membangun 

birokrasi menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat 

menciptakan birokrasi yang bersih dan sehat. Upaya yang telah dilakukan salah 

satunya, yakni dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Peraturan 

tersebut dibuat sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Lebih lanjut Serdamayanti dalam Jurnal Atik dan 

Meirinawati (Vol 4, No 10, 2016) Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

bersih, transparan, profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 

maka Reformasi birokrasi hendaknya dilakukan dengan (1) Penataan 

Kelembagaan, (2) Penataan Ketatalaksanaan/Manajemen, (3) Akuntabilitas 

(Pertanggungjawaban), (4) Pelayanan Umum dan, (5) Penataan Sumber Daya 

Manusia/Aparatur. 

Penataan Sumber daya Manusia/Aparatur sangat penting dilakukan. 

SDM aparatur negara memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi birokrasi. Untuk mendapatkan kualitas aparatur, dan 

dalam rangka untuk mencari SDM yang tepat untuk jabatan yang tepat, perlu 

diterapkan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara. Sistem merit 

adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang mengutamakan 

integritas, kualifikasi kompetensi, kinerja dan budaya pelayanan dalam seleksi, 

mutasi, promosi, penggajian dan pemberhentian pegawai (KASN,2016 dari 

http://www.kasn.go.id diakses pada 14 Oktober 2016). Sistem merit menjamin 
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perlakuan yang objektif, adil, dan wajar dan tidak membedakan latar belakang 

politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur, dan kondisi kecacatan. 

Untuk menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen SDM 

aparatur negara, yang selanjutnya di sebut Aparatur Sipil Negara (ASN), 

pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Tujuan dari undang-undang tersebut ialah, 

untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan 

netral.  

Ada beberapa fokus dalam strategi dalam reformasi birokrasi, salah 

satunya adalah penataan sumberdaya manusia/aparatur. Salah satu bentuk 

pelaksanaan reformasi birokrasi pada Penataan suberdaya manusia/aparatur 

adalah seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diatur 

dalam Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara seleksi terbuka 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis sistem merit. Seleksi pengisian 

JPT Pratama dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia/aparatur suatu birokrasi. 

 

2.3 Aparatur Sipil Negara 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UUASN) mengembangkan konsep PNS dengan 

menggunakan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan profesi 

untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Jadi menurut UUASN ada dua jenis PNS yaitu : 
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a PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu 

dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan 

pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 

b Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK 

merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 

perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

kebutuhan Instansi Pemerintah dan UUASN. PPPK tidak dapat diangkat 

secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, 

PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon 

PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pegawai ASN mempunyai peran sebagai perencana, pelaksana dan 

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Pegawai ASN melaksanakan jabatan yang terdiri dari : 

a Jabatan Administrasi. 

Adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
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Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

Administrasi pada instansi peemerintah. Yang terdiri dari : 

1). Jabatan Administrator. Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan 

seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

2). Jabatan Pengawas. Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

3). Jabatan Pelaksana. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. 

b Jabatan Fungsional. 

Adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan 

tertentu. Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan 

fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan 

fungsional keahlian terdiri atas : 

1). Ahli utama 

2). Ahli madya 

3). Ahli muda 

4). Ahli pratama 

Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas : 

1). Penyelia 

2). Mahir 

3). Terampil 
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4). Pemula 

c Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat 

Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan 

Tinggi yang terdiri atas : 

1). Jabatan tinggi utama 

2). Jabatan tinggi madya 

3). Jabatan tinggi pratama 

Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi 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 

3). Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan 

kode etik dan kode perilaku ASN.(Wiraman, 2015:152-155) 

 

2.4 Manajemen Aparatur Sipil Negara 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan 

kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas yaitu : 
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a Kepastian Hukum 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap 

penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 

b Profesionalitas 

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c Proporsionalitas 

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. 

d Keterpaduan 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai 

ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara 

nasional. 

e Delegasi 

Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian 

kewenangan pengolahan Pegawai ASN dapat didelegasikan 

pelaksanaannya kepada kementerian, lembagai pemerintah 

nonkementerian, dan pemerintah daerah. 

f Netralitas 

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai 

ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak 

memihak kepada kepentingan siapapun. 
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g Akuntabilitas 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

h Efektif dan Efisien 

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam 

menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan 

dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 

i Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 

penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. 

j Nondiskriminatif 

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam 

penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan 

berdasarkan jender, suku, agama, ras dan golongan. 

k Persatuan dan Kesatuan 

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa 

Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

l Keadilan dan Kesetaraan 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa 

pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan 

kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 

Pegawai ASN. 
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m Kesejahteraan 

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa 

penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas 

hidup Pegawai ASN. 

 

Adapun Manajemen PNS meliputi : 

a Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; 

b Pengadaan; 

c Pangkat dan Jabatan; 

d Pengembangan Karier; 

e Pola Karier; 

f Promosi; 

g Mutasi; 

h Penilaian Kinerja; 

i Penggajian dan Tunjangan; 

j Penghargaan; 

k Disiplin; 

l Pemberhentian; 

m Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, dan; 

n Perlindungan. 

 

2.5 Sistem Merit (Merit System) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menekankan pada pelaksanaan 

sistem merit secara konsekuen. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen 
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ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 

agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. 

Sistem ini menekankan pada kompetensi dan profesionalitas calon yang 

direncanakan menduduki jabatan yang sama atau selaras dengan kompetensi 

jabatannya. Selain itu, moralitas dari calon juga menjadi pertimbangan dalam 

proses pengangkatan dan promosi. Jabatan administrasi dan jabatan fungsional 

secara terbuka dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan pelamaran dan 

seleksi yang terbuka. Dasar pengakuan dan promosinya ini bukan ditentukan 

oleh pangkat calon melainkan kompetensi. Dahulu dalam sistem perundang-

undangan sebelumnya kenaikan promosi ditentukan oleh pangkat dan jabatan. 

Jika pangkat memenuhi persyaratan jabatannya kosong, maka calon yang 

mempunyai pangkat yang dipersyaratkan bisa memenuhi jabatan yang kosong 

tersebut. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan lagi pangkat, tetapi 

atas dasar kompetensi tanpa melihat pangkatnya. Ini berarti karier seseorang 

pengembangannya sangat ditentukan pada keahlian, pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan, profesionalitas yang dihimpun dalam satu pemahaman 

kompetensi. (Thoha, 2014:279) 

 

2.6 Sentra Asesmen (Assessment Center) 

Rekrutmen internal pada perusahaan atau organisasi besar dilaksanakan 

melalui sentra asesmen (assessment center). Sentra asesmen merupakan tempat 

atau unit kerja dimana para anggota staf dinilai untuk menentukan 
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keberlanjutan perannya dalam manajemen atau komandan militer untuk 

menduduki jabatan tertentu.  

Menurut Wiraman (2015:144-145) Sentra asesmen pada awalnya 

dipergunakan sebagai alat seleksi, akan tetapi kemudian dipergunakan untuk 

berbagai keperluan MSDM. Pertama, sentra asesmen dipergunakan sebagai alat 

proses seleksi untuk menyeleksi terutama untuk seleksi internal dalam 

organisasi. Misalnya, dalam organisasi ada empat pegawai yang berhak dan 

mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan. Keempat pegawai tersebut, 

dimasukkan ke sentra asesmen untuk memilih satu yang terbaik dari keempat 

pegawai tersebut. Kedua, sentra asesmen dipergunakan untuk mendiagnosa 

pengetahuan, kompetensi dan kemampuan seseorang untuk menduduki posisi 

yang sekarang atau yang akan datang. Sentra asesmen dapat mendiagnosa 

potensi pegawai tersebut untuk menduduki posisi yang sekarang atau 

kemungkinan menduduki posisi lainnya dimasa yang akan datang. Ketiga, dari 

analisis mengenai seorang pegawai dapat dikembangkan kompetensi, 

kemampuan, sikap dan perilakunya agar siap menduduki posisi baru. Keempat, 

para kandidat melakukan tugas-tugas tersebut, mereka diobservasi dan 

dievaluasi oleh psikolog dan manajer yang berpengalaman. Kandidat juga 

diwawancarai ketika dites. Laporan evaluasi disusun untuk setiap kandidat. 

Laporan evaluasi tersebut diberikan kepada komisi seleksi yang dipergunakan 

untuk menseleksi kandidat terbaik yang cocok untuk posisi tertentu.  
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2.7 Lembaga-Lembaga Pengelola ASN 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menempatkan sejumlah lembaga 

pemerintah yang bertanggung jawab dalam manajemen PNS di Indonesia. 

Lembaga-lembaga yang dianggap berperan penting tersebut adalah sebagai 

berikut : (Thoha, 2014:13) 

a Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) 

Keberadaan lembaga ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 101 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Lembaga ini bertugas 

membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. Sebagai sebuah lembaga yang 

bertanggung jawab dalam memberdayakan aparatur negara, lembaga ini 

tidak hanya menangani kepegawaian saja, tetapi juga persoalan 

kelembagaan pemerintah dengan segala macam aspek yang berada 

didalamnya.  

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN bahwa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negera, berkaitan dengan kewenangan 

perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. 

b Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen bahwa BKN bertugas 
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melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian 

negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa 

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan 

penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan, dan pengendalian 

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.  

c Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

Didalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen disebutkan bahwa LAN 

bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 

administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN bahwa Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat 

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi 

kewenangan melakukan pengkajian kebijakan Manajemen ASN, 

pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. 

d Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

Komisi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang selanjutnya disingkat KASN 

merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri atau bebas dari intervensi 

politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja 
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memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan 

pemersatu bangsa (Pasal 27).  

Salah satu tujuan dari KASN ialah menjamin terwujudnya merit 

system dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Selain itu, juga 

mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membeda-bedakan 

masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. 

KASN juga berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan 

kode perilaku. 

Khusus bagi proses rekrutmen, pejabat pimpinan tinggi komisi 

mempunyai kewenangan untuk menetapkan tim seleksi dan melaksanakan 

proses seleksi secara terbuka. Tim yang dibentuk juga harus independen, 

tidak ada kaitannya dengan kekuatan politik dan yang memahami ilmu 

administrasi publik. Hasil seleksi tim ini kemudian diajukan kepada 

Presiden sebagai pembina kepegawaian nasional untuk ditetapkan. 

 

2.8 Pejabat Pembina dan Pejabat Berwenang Kepegawaian 

Pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dilakukan oleh 

Presiden. Kemudian presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat tinggi 

utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : (Thoha, 

2014:281) 

a Menteri di Kementerian 

b Pimpinan Lembaga di Pemerintahan Nonkementerian 
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c Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga 

Nonstruktural 

d Gubernur di Provinsi 

e Bupati / Walikota di Kabupaten dan Kota.  

Selanjutnya presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan 

Manajemen ASN kepada : 

a Pejabat yang berwenang di Kementerian 

b Sekretaris Jenderal / Sekretariat Lembaga Negara 

c Sekretariat Lembaga Nonstruktural 

d Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota 

Pejabat yang berwenang ini memberikan rekomendasi usulan kepada 

pejabat yang pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang 

berwenang ini mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

pejabat administrasi dan fungsional kepada pejabat pembina dimasing-masing 

instansi dan pejabat pembina yang menetapkan. Pengusulan dan penetapan 

tersebut senantiasa didasarkan atas pelaksanaan merit system yang menjadi 

pertimbangan utama didalam setiap proses aktivitas kepegawaian. 

Proses manajemen ASN dimulai dari penetapan kebutuhan dan 

pengadaannya sampai dengan pemberhentian. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 menjelaskan bagaimana proses manajemen kepegawaian 

dijalankan. Adapun pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi 

kebutuhan jabatan administrasi dan /atau jabatan fungsional dalam suatu 

instansi pemerintah. Proses pengadaan ini didasarkan penetapan kebutuhan 

yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi. Setiap instansi pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada 

masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS. 

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui 

penilaian yang selektif berdasarkan kompetensi kualifikasi, dan persyaratan 

lain yang dibutuhkan oleh jabatan.  

 

2.9 Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  

2.9.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Sebagaimana untuk melaksanakan rencana aksi 9 (sembilan) Program 

Percepatan Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah program sistem 

promosi PNS secara terbuka, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

memuat tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang diatur 

dalam BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

Bagian Kesatu : Umum 

Pasal 108 

1). Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, 

kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi  

daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan 

memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 

dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2). Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional. 
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3). Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan 

integirtas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4). Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi. 

Pasal 110 

1). Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu 

membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah. 

2). Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. 

3). Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang 

bersangkutan. 

4). Panitia Seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas 

moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. 

5). Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi 

dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 

pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan penilaian uji 
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kompetensi melalui pusat penilaian (assessment center) atau metode 

penilaian lainnya. 

6). Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya 

untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas 

yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Pasal 111 

1). Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dapat dikecualikan 

pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam 

pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN. 

2). Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan 

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan 

secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru. 

Bagian Kedua : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah. 

Pasal 114 

1). Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi dilakukan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk 

panitia seleksi. 

2). Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama 

calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu) lowongan 

jabatan. 

3). Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 
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4). Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat 

pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 

Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri. 

5). Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan 

untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya. 

Pasal 115 

1). Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. 

2). Pantita seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama 

calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan 

jabatan. 

3). Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. 

4). Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai 

pejabatan pimpinan tinggi pratama. 

5). Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat 

daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota 

dikoordinasikan dengan gubernur. 
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2.9.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 

Sehubungan dengan ketentuan tentang promosi PNS secara terbuka 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu 

dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi 

secara terbuka berdasarkan sistem merit guna lebih menjamin pejabat 

pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan 

yang lowong maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Persiapan 

A Pembentukan panitia seleksi; 

B Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong; 

2. Pelaksanaan 

A Pengumuman lowongan jabatan; 

B Seleksi Administrasi; 

C Seleksi Kompetensi; 

D Wawancara Akhir; 

E Penelusuran (Rekam Jejak) Calon; 

F Hasil Seleksi; 

G Tes Kesehatan dan Psikologi; 
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3. Monitoring dan Evaluasi 

A Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan 

orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang 

berwenang selama 1 (satu) bulan; 

B Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi 

luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan 

perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan 

evaluasi kinerja; 

C Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan 

laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara 

terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada : 

a Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, bagi Instansi Pusat; 

b Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Instansi Daerah. 

 

2.10 Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan 

Menurut islam Jabatan yang dimiliki manusia merupakan amanah yang 

diberikan oleh Allah SWT kepada manusia-manusia yang dikehendakinya. 

Seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 26 berikut ini : 
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Artinya : “Katakanlah:” Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan 

Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 

hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah 

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”. (Q.S Ali Imran, 3:26) 

Dalam organisasi pasti mengalami reformasi birokrasi atau perubahan. 

Karena dengan adanya perubahan maka suatu organisasi atau pemerintahan 

akan menjadi lebih baik lagi. Dan Allah juga menyerukan agar setiap manusia 

ataupun suatu kaum mengalami perubahan dalam hidupnya yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an : 

 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-

Ra’d, 13:11) 
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Dari ayat diatas dapat kita ambil isyarat bahwa manusia dengan 

kemampuan yang di anugerahkan Allah kepadanya (akal, sumber daya alam) 

diberikan kebebasan untuk melakukan perubahan berdasarkan kesadaran yang 

datang dari dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, pendidikan (dalam arti 

yang luas) menempati posisi yang penting dalam suatu proses perubahan. 

Manusia dianugerahi kemampuan oleh Allah berupa (akal, ilmu, sumber daya 

alam), akan tetapi disini manusia tidak bisa langsung menggali kemampuan 

tersebut tanpa ilmu pengetahuan, maka dalam islam menuntut ilmu merupakan 

bentuk kegiatan mulia. Ilmu yang dimiliki seseorang itu, selain memudahkan 

urusan dunia, juga untuk memudahkan jalan menuju kebahagiaan akhirat.  

Dengan adanya pelaksanaan seleksi terbuka atau promosi terbuka pada 

setiap jabatan diharapkan akan didapatkan orang yang bisa memegang amanah. 

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas 

dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan 

yang optimal dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an: 

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
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sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisaa, 4:58) 

 

Dari penjelasan diatas, diharapkan menjadi pedoman muslim untuk 

bersikap profesional dalam bekerja guna menghasilkan output yang tinggi, dan 

juga mendasarinya dengan nilai-nilai agama, sehingga pekerjaannya tersebut 

akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah di dunia dan akhirat. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu, peneliti menemukan subjek dan objek 

yang sama, tetapi dengan lokus yang berbeda, sehingga bisa dijadikan 

pedoman dan panduan dalam meneliti. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Dody Saputra 

Dinata, 

Universitas 

Islam Riau 

Kota 

Pekanbaru 

Provinsi Riau 

(2015) 

Proses Seleksi 

Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

Pratama Di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Provinsi Riau 

Tahun 2015 

Proses pengisian jabatan 

struktural secara terbuka untuk 

jabatan pimpinan tinggi pratama 

dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Riau dimulai dengan mengadakan 

pengumuman. Selanjutnya untuk 

tata cara pelaksanaan, diawali 

dengan pembentukan panitia 

seleksi oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian. Panitia seleksi 

melaksanakan seleksi dengan 

dibantu oleh tim penilai 

kompetensi yang independen. 

Pelaksanaan seleksi terbagi 

menjadi seleksi administrasi dan 

seleksi kompetensi. 

2. Atik Choirotin 

Mawaddah, 

Universitas 

Negeri 

Analisis 

Reformasi 

Birokrasi Di 

Badan 

Reformasi birokrasi Di Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jawa Timur sudah dilakukan. Ini 

ditandai dengan adanya seleksi 
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Surabaya 

(2016) 

Kepegawaian 

Daerah Provinsi 

Jawa Timur 

(Studi Pada 

Seleksi 

Pengisian 

Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

(JPT) Pratama 

PNS Berbasis 

Sistem Merit 

pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi (JPT) Pratama PNS 

berbasi sistem merit. Menurut 

hasil analisis berdasarkan 

Permenpan No. 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Seleksi 

Pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi Secara Terbuka Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, 

terdapat beberapa tahap yang 

dijalankan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Timur 

dalam pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi (JPT) Pratma PNS seperti 

tahap persiapan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 

semuanya sudah dilaksanakan 

dengan baik, walaupun ada 

beberapa kelemahan yang harus 

diperbaiki. Kelemahan tersebut 

meliputi ketidakadanya SOP 

(Standar Operasional Prosedur) 

sebagai pedoman, konsep tes yang 

selalu sama dan waktu 

pelaksanaan yang kurang 

memadai. Selanjutnya pada waktu 

seleksi komperensi manajerial 

alangkah baiknya diberikan 

tambahan waktu, sehingga dari 

pihak Assessment Center maupun 

pihak peserta dapat 

menyelesaikan tugas secara 

maksimal.  
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2.12 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Administrasi Kepegawaian adalah keseluruhan urusan yang berhubungan 

dengan sumber-sumber manusia dalam organisasi dan segenap proses 

penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. 

2. Reformasi birokrasi merupakan upaya dalam rangka untuk membangun 

birokrasi menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat 

menciptakan birokrasi yang bersih dan sehat. 

3. Aparatur Sipil Negara adalah profesi untuk Pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

4. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 
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2.13 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

No Referensi Konsep Indikator Sub Indikator 

1. 

 

 

 

 

2. 

Undang-

Undang 

Nomor 5 

Tahun 2014 

 

PERMEN 

PAN-RB 

Nomor 13 

Tahun 2014 

Seleksi 

Terbuka 

Jabatan 

Pimpinan 

Tinggi 

Pratama 

Menggunak

an Metode 

Assessment 

Center 

1. Persiapan 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Monitoring 

dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembentukan panitia 

seleksi; 

2. Penyusunan dan penetapan 

standar kompetensi jabatan 

yang lowong; 

 

1. Pengumuman lowongan 

jabatan; 

2. Seleksi Administrasi; 

3. Seleksi Kompetensi; 

4. Wawancara Akhir; 

5. Penelusuran (Rekam Jejak) 

Calon; 
6. Hasil Seleksi; 

7. Tes Kesehatan dan 

Psikologi; 

 

1. Kandidat yang sudah 

dipilih dan ditetapkan 

(dilantik) harus diberikan 

orientasi tugas oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan 

pejabat yang berwenang 

selama 1 (satu) bulan; 

2. Pejabat Pembina 

Kepegawaian Pusat dan 

Daerah menyampaikan 

laporan pelaksanaan seleksi 

pengisian jabatan pimpinan 

tinggi secara terbuka 

kepada KASN dan 

tembusannya 
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2.14 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tata Cara Seleksi Pengisian JPTP: 

1. Persiapan 

2. Pelaksanaan 

3. Monitoring dan Evaluasi 

SELEKSI TERBUKA DAN 

KOMPETITIF 

PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 

Seleksi JPTP Pada Pemda Kab. Inhil 

(Metode Assessment Center) 

Penerapan Sistem Merit Dalam Seleksi 

Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Pada Pemda Kab. Inhil 


