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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF OPEN SELECTION OF HIGH LED OFFICIALS 

IN THE CITY GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG 

 

By 

OGLANDO SETIAWAN 

 

 

Open selection carried out in order to choose the apparatus that has the capacity, 

competence and integrity sufficient to fill the position so that it can perform tasks 

more effectively and efficiently. Similarly, the open selection of of high led officials 

in the city government of Bandar Lampung. 

 

The problem of research formulated: (1) How is the implementation of the open 

selection of high led officials in the city government of Bandar Lampung? (2) What 

are the factors inhibiting the implementation of open selection of high led officials 

in the city government of Bandar Lampung? 

 

The approach used problem is normative and empirical. The data used are primary 

data and secondary data. The data collection is done through library research and 

field study and further analyzed qualitatively. 

 

The results showed: (1) Implementation of an open selection official high 

leadership pratama in the city government of Bandar Lampung refers to the 

Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of 

Indonesia Number 13 Year 2014 on Procedures for Filling Positions Leadership 

High Openly in the Environment Government Agencies , consisting of: a) 

Preparation of selection open to the establishment of the Selection Committee by 

officials of Trustees Officer, Implementation Selection is open b) the selection 

opens with the following procedure Announcement of Vacancy Position, Selection 

Administration, Competency Selection, Final Interview, Search (Track Record) 

Candidates, Selection, Health Tests and psychology c) Monitoring and Evaluation 

Selection opens binding (2) factors inhibiting implementation of open selection 

official high leadership pratama in the city government of Bandar Lampung is not 

the disclosure of information for the public to know anyone candidates officials 

who will be appointed or promoted, often exploited by certain parties to put people 

entrusted to the post. Besides lack of competent officials who promoted so that does 

not meet a specific rank, have a level of education required qualifications and 

competencies required positions. 

 

Keywords: Open Selection, High Led Officials 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

OGLANDO SETIAWAN 

 

 

Seleksi terbuka dilaksanakan dalam rangka memilih aparatur yang memiliki 

kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan 

tertentu sehingga dapat menjalankan  tugas yang lebih efektif dan efisien. Demikian 

pula halnya dengan  seleksi terbuka pejabat  pimpinan tinggi pratama di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

 

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan seleksi 

terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan seleksi terbuka 

pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.   

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan 

tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdiri dari: 

a) Persiapan seleksi terbuka dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian,  Pelaksanaan Seleksi terbuka b) Pelaksanaan seleksi terbuka 

dengan prosedur sebagai berikut Pengumuman Lowongan Jabatan, Seleksi 

Administrasi, Seleksi Kompetensi, Wawancara Akhir, Penelusuran (Rekam Jejak) 

Calon, Hasil Seleksi, Tes Kesehatan dan psikologi c) Monitoring dan Evaluasi 

Seleksi terbuka yang bersifat mengikat (2) Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan 

seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung adalah belum adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk 

mengetahui siapa-siapa kandidat pejabat yang akan diangkat atau dipromosikan, 

sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menempatkan orang-orang 

titipan untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu kurang kompetennya pejabat yang 

dipromosikan sehingga kurang memenuhi pangkat tertentu, memiliki kualifikasi 

tingkat pendidikan yang diperlukan serta memiliki kompetensi jabatan yang 

diperlukan.  

 

Kata Kunci: Seleksi Terbuka, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia berdampak pada terjadinya pergeseran 

paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di 

Pemerintah Pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (demokrasi lokal) 

di Pemerintah Daerah. Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada 

daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar 

pemerataan, keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.
1
 

 

Upaya untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah tersebut harus didukung oleh 

aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan atau peraturan pemerintah. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani 

kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Terselenggaranya 

pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan 

aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan PNS. Oleh 

karena itu PNS sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu 

menjalankan tugasnya secara profesional, adil, bertanggung jawab, tepat dan benar.
2
 

                                                 
1
 Rayanto Sofian. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta. 2001. hlm.23.  

2
 Bagir Manan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Rajawali Press. Jakarta. 

2005. hlm.11.  



 

 

2 

Manajemen PNS diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Manajemen PNS 

merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat 

profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, 

penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
3
 

 

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (UUASN), pengisian jabatan eselon II pada lingkungan pemeritahan 

daerah dilaksanakan dengan cara pengangkatan oleh kepala daerah, tetapi setelah 

diberlakukan UUASN pengisian jabatan eselon II dilaksanakan melalui mekanisme 

seleksi terbuka.  

 

Dasar hukum seleksi terbuka adalah Pasal 72 UUASN, bahwa: “setiap PNS yang 

memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang 

jabatan yang lebih tinggi” yang berarti, sistem promosi PNS haruslah terbuka dan 

kompetitif. Seleksi terbuka merupakan salah satu bagian dari kebijaksanaan dalam 

manajemen PNS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat untuk jabatan itu serta syarat 

objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. 

Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu jabatan dalam suatu organisasi 

negara.  

 

 

                                                 
3
 Ibid. hlm.12.  
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Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 

negara. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk 

membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seseorang harus berstatur sebagai 

PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. 

 

Persyaratan PNS untuk dapat diangkat hingga menduduki suatu jabatan struktural 

salah satunya adalah setiap pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural haruslah 

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, karena pada 

hakikatnya kualifikasi dan tingkat pendidikan akan mendukung pelaksanaan tugas 

dalam jabatannya secara profesional, khususnya penerapan kerangka teori, analisis 

metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya, akan tetapi pada kenyataan dilihat 

di lapangan masih ditemui kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan dalam 

jabatan tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan.  

 

Sesuai dengan ketentuan di atas maka idealnya seleksi terbuka harus 

mempertimbangkan faktor kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang 

dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang 

dimiliki oleh pegawai. Pada kenyataannya fenomena pengangkatan PNS dalam 

jabatan struktural selama menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan tersebut. 

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ataupun penempatannya masih 

didominasi kepentingan politik, kerabat, keluarga dan lain sebagainya.  

 

 



 

 

4 

Pelaksanaan pengangkatan pegawai pada prakteknya sering tidak sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Hal inilah yang sering 

menimbulkan masalah kepegawaian antara lain rasa tidak senang dengan pejabat 

yang diangkat karena merasa pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa tidak senang 

ini seringkali berakibat menurunnya tingkat etos kerja dengan pejabat yang 

bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama 

antara pegawai yang bersangkutan dengan pejabat tersebut menjadi kurang baik 

hasilnya. Selain itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai yang lain yang pada 

akhirnya berakibat pada menurunnya prestasi kerja pegawai.
4
 

 

Aspek loyalitas kepada penguasa merupakan faktor yang menjadi urutan terdepan 

dalam menentukan calon pejabat struktural yang akan dipilih untuk menduduki 

jabatan tertentu, bahkan yang lebih tidak kondusif lagi adalah munculnya pejabat 

struktural baru yang tampil karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. 

Berdasarkan hal tersebut masih nampak adanya unsur-unsur kedekatan politis yang 

masih mewarnai proses pengangktan dalam jabatan struktural. Pimpinan daerah 

atau oknum pengambil kebijakan seringkali sengaja memilih orang-orang yang 

disukai atau memiliki hubungan kedekatan/ kekerabatan dengannya untuk diangkat 

atau ditunjuk menempati suatu jabatan struktural strategis dengan mengabaikan 

prinsip job description dan job specification.
5
 

 

Sikap keputusan yang demikian, tentunya sangat merugikan aparatur atau pejabat 

struktural lainnya, sebab hak-haknya untuk dipromosikan dan mengembangkan 

karier serta menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dengan 

                                                 
4
 Miftah Thoha. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Perdana Media Group. Jakarta. 

2008. hlm.32.  
5
 Ibid. hlm.33.  
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mudah termentahkan oleh suatu keputusan yang bernuansa politik transaksional dan 

selera - kepentingan pribadi oknum pengambil kebijakan atau keputusan. Implikasi 

luas pada pendistribusian SDM yang cenderung tidak didasarkan pada pendekatan 

profesionalisme, melainkan lebih dominan kepada kepentingan politik semata. Hal 

ini membawa kerugian yang sifatnya materi maupun immateri dalam organisasi 

birokrasi pemerintahan dan pribadi individu unsur-unsur SDM. 

 

Implikasi lainnya bahwa kinerja organisasi pemerintahan daerah semakin tidak 

efektif akibat inefisiensi atau salah kelola dalam penataan SDM aparatur pada 

formasi jabatan yang ada. Ketidakefektivan tersebut akan menimbulkan kesulitan 

bagi perwujudan visi dan misi organisasi pemerintahan daerah, sedangkan 

inefisiensi akan menimbulkan kerugian pada pembengkakan anggaran untuk 

membiayai SDM yang tidak profesional, kerugian uang negara akibat 

ketidakcakapan aparatur mengelola keuangan daerah bahkan akan semakin 

berpotensi menimbulkan perilaku korup. 

 

Pemerintah Kota Bandarlampung menggelar seleksi terbuka untuk formasi eselon II 

dan III, guna mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Pemerintah Kota sedang 

memberlakukan seleksi terbuka dan sudah masuk tahap pendaftaran selama 15 hari 

dari tanggal 13 Juni hingga 27 Juni. Pendaftaran ini bisa diikuti oleh pejabat eselon 

II dan juga pejabat eselon III. Seleksi terbuka ini untuk formasi 39 jabatan yang ada 

di Pemkot Bandarlampung seperti kepala badan, kepala dinas, hingga asisten 

sekretariat daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan UUASN yang mengamanatkan 

setiap jabatan kosong eselon II atau yang telah memasuki masa jabatan selama lima 

tahun harus dilakukan seleksi terbuka. Setiap PNS yang mengikuti seleksi terbuka 

berhak memilih tiga jabatan yang diinginkannya, nantinya panitia seleksi yang 



 

 

6 

terdiri dari unsur akademisi dan PNS pemkot akan menyeleksi kemampuan peserta 

seleksi terbuka setelah melalui beberapa tahapan.
6
 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan 

menuangkkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Seleksi Terbuka 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung 

 

1.2 Permasalahan  
 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan 

tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama 

di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

                                                 
6
 http://lampung.tribunnews.com/2016/06/15/herman-hn-lelang-39-jabatan-kepala-skpd-di-bandar-

lampung Diakses Jumat 29 Juli 2016 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan seleksi terbuka 

pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan seleksi 

terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung  

2. Secara praktis 

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan seleksi terbuka pejabat 

pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampungserta 

merupakan sarana meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Aparatur Sipil Negara 

 

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (UUASN), PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

 

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara UUASN hak ASN adalah memperoleh: 

a) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b) cuti; 

c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d) perlindungan; dan pengembangan kompetensi. 

 

Kewajiban PNS menurut Pasal 23 UUASN adalah: 

a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar  NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah 

yang sah 

b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 
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d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 

e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem karier dan 

prestasi kerja. Lowongan jabatan pada suatu unit organisasi diutamakan diisi oleh 

pegawai yang memenuhi persyaratan pada unit organisasi yang bersangkutan. 

Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan dalam suatu jabatan yang lebih 

tinggi, diprioritaskan bagi yang sekurang-kurangnya yang setingkat dengan jabatan 

yang terakhir yang didudukinya.  

 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukturan menurut Pasal 68 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN): 

(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah 

(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, 

dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, 

dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai 
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(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan 

dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, 

mekanisme, dan pola kerja.  

 

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan 

birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

a. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 

organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang 

terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan 

struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala 

Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: 

sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, 

kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. 

b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam 

struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh 

organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, 

dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, 

statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 Tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Jabatan Struktural 

yang dimaksud dengan Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam 

rangka memimpin suatu organisasi negara. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah
http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penguji_kendaraan_bermotor&action=edit&redlink=1
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a. Pengangkatan Jabatan Struktural 

Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain:  

1. Berstatus PNS. 

2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat 

yang ditentukan. 

3. Memili kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 

5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. 

6. Sehat jasmani dan rohani. 

Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu 

memperhatikan faktor:  

1. Senioritas dalam kepangkatan 

2. Usia 

3. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) jabatan, pengalaman 

 

b. Perangkapan Jabatan 

 

Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta 

menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, Pegawai Negeri Sipil yang 

menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik 

dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional. Rangkap jabatan 

hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur 

dengan Undang-undang/ Peraturan Pemerintah. 

c. Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena:  

1. Mengundurkan diri dari jabatannya. 
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2. Mencapai batas usia pensiun diberhentikan sebagai pns. 

3. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya untuk jabatan fungsional. 

4. Cuti diluartanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena 

persalinan. 

5. Tugas belajar lebih dari enam bulan. 

6. Ada perampingan organisasi pemerintah. 

7. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. 

8. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku. 

 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan 

Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi 

Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas 

pemberhentiannya. PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan 

dari jabatan strukruralnya. 

 

d. Pelantikan 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural, termasuk 

Pegawai Negeji Sipil yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan 

eselonnya, selambat-lambamya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib 

dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga 

yang mengalami perubahan jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, 

PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpah kembali. 

 

e. Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural harus 

mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai kompetensi yang 
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ditetapkan untuk jabatan tersebut. Artinya PNS dapat diangkat dalam jabatan 

struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim.  

 

Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri, yaitu mereka yang telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 

sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan 

yang berlaku.
7
 

 

2.2 Seleksi Terbuka  

 

Seleksi terbuka atau sering disebut dengan istilah job tender sebenarnya bukan hal 

baru dalam perspekif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management 

(NPM), seleksi terbuka sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, 

dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang 

memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi 

posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan 

efisien Seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk memperkecil potensi 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen jabatan dilakukan secara 

transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral 

dan kompeten melakukan seleksi.
8
 

 

 

                                                 
7
 Mohamad, Ismail, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan 

Abdi Masyarakat, Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm.32. 
8
http://www.wikiapbn.org/pengangkatan-dalam-jabatan-struktural-melalui-pencalonan-terbuka. 

Diakses Jumat 29 Juli 2016.  
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Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai 

berikut: 

1. Persiapan Seleksi Terbuka 

Persiapan seleksi terbuka dilaksanakan dengan pembentukan Panitia Seleksi 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah dengan berkoordinasi 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam hal KASN belum terbentuk 

maka Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah berkoordinasi dengan 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

2. Pelaksanaan Seleksi terbuka 

Pelaksanaan seleksi terbuka dengan prosedur pengumuman lowongan jabatan, 

Seleksi Administrasi dan Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua 

Panitia Seleksi. Tahapan seleksi/penilaian kompetensi manejerial dan 

kompetensi bidang (substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan 

dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan 

analisa kasus danpresentasi. Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan 

dengan metode tertulis dan wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan 

ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat 

dibantu oleh assessor. 

3. Monitoring dan Evaluasi Seleksi terbuka 

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

tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 
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(satu) bulan. 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. Pejabat 

Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan 

seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan 

tembusannya Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

Seleksi terbuka sebagai implementasi kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya 

upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai 

perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan
9
 

 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan implementasi kebijakan tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan 

menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang 

langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, 

dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak yang diharapkan 

(intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).
 10

 

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan 

beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber 

                                                 
9
 Malayu S.P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press. 2004. hlm. 23 

10
 Harbani Passolong. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung. 2007. hlm.13 

. 
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daya yang diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang 

handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan 

persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan 

secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang 

berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.
11

 

 

 

2.3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  

 

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (UUASN) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 

pada instansi pemerintah.  

 

Menurut Pasal 19 Ayat (1) UUASN, Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:  

a. jabatan pimpinan tinggi utama;  

b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan  

c. jabatan pimpinan tinggi pratama.  

 

 

Menurut Pasal 108 Ayat (3) UUASN Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 

dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 

syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

                                                 
11 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi  

Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16 



 

 

17 

Menurut Pasal 108 Ayat (4) UUASN Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 

dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau 

antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.  

 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diisi oleh PNS dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan paling rendah S1 atau DIV 

b. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan 

c. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan 

yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun 

d. Sedang menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling 

singkat 2 tahun 

e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik 

f. usia paling tinggi 56 tahun 

g. sehat jasmani dan rohani.
 12

 

 

Menurut Pasal 115 UUASN: 

  

(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 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 pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.  

                                                 
12 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt530419f2a79be/apakah-sekretaris-daerah-termasuk-pejabat- 

negara 
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(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 

pejabat pimpinan tinggi pratama.  

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

daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan 

dengan gubernur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris.  

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian.  

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada melalui 

wawancara kepada para responden di lokasi penelitian. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

 

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 

dengan melakukan wawancara (interview) kepada informan: 

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung 

2. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai pada BKD Kota Bandar 

Lampung 
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3.2.2 Data Sekunder  

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, 

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

(a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  

(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

(e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Tunjangan Jabatan Struktural 

(f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 

Pemerintah 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami 

permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan 

sumber internet.  
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan: 

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan 

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pokok bahasan  

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data primer yang 

dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara: 

(a) Observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.  

(b) Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada informan 

penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian.  
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3. Penyusunan Data 

Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data  

 

3.5 Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh 

kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdiri dari: 

a. Persiapan seleksi terbuka dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian,  Pelaksanaan Seleksi terbuka 

b. Pelaksanaan seleksi terbuka dengan prosedur sebagai berikut Pengumuman 

Lowongan Jabatan, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, Wawancara 

Akhir, Penelusuran (Rekam Jejak) Calon, Hasil Seleksi, Tes Kesehatan dan 

psikologi  

c. Monitoring dan Evaluasi Seleksi terbuka yang bersifat mengikat 

 

2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi 

pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah belum adanya 

keterbukaan informasi bagi publik untuk mengetahui siapa-siapa kandidat 
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pejabat struktural eselon II yang akan diangkat atau dipromosikan, sering kali 

dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menempatkan orang-orang titipan untuk 

menduduki suatu jabatan. Selain itu kurang kompetennya pejabat yang 

dipromosikan sehingga kurang memenuhi pangkat tertentu, memiliki kualifikasi 

tingkat pendidikan yang diperlukan serta memiliki kompetensi jabatan yang 

diperlukan.  

 

5.2 Saran 

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih 

konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

seleksi terbuka yaitu dilaksanakannya secara profesional sesuai dengan 

kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan 

itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras atau 

golongan. 

2. Sebaiknya seleksi terbuka dilaksanakan secara transparan untuk menghindari 

kecurangan adanya pejabat titipan. Dengan dijalankannya prinsip transparasi 

maka proses seleksi terbuka struktural eselon II akan benar-benar sesuai aturan 

hukum dan menghasilkan pejabat yang akuntabilitas terhadap tugas pokok dan 

fungsinya. 
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