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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diberikan tugas negara lainnya 

dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai 

Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 

merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan ( 

Buku Pintar Pintar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008). 

 

Perencanaan dalam manajemen PNS adalah salah satu fungsi utama manajemen 

kepegawaian yang intinya berisikan mengenai sistematis tentang permintaan dan 

penawaran pegawai untuk masa yang akan datang dalam suatu organisasi. 

Pengadaan pegawai dalam manajemen PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi 

formasi yang kosong, berdasarkan prosesnya dalam suatu manajemen PNS 

terdapat beberapa tahapan dimana tahapan tersebut meliputi: identifikasi 
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kebutuhan untuk melakukan pengadaan, identifikasi dan menetapkan persyaratan 

kerja, menetapkan sumber calon, seleksi calon, dan lain-lainnya. 

 

Tenaga kerja sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara 

yang mempunyai peran strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Pengembangan atau pemberdayaan kepegawaian, SDM merupakan 

salah satu fungsi pokok manajemen yang pada intinya adalah melakukan 

koordinasi dan pemanfaatan dari tenaga kerja yang tersedia serta 

pemanfaatanSDM lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Moses N.Kiggundu 

(1989:13), mengatakan bahwa SDM adalah pengembangan dan pemanfaatan 

pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, 

masyarakat, bangsa dan internasional yang  efektif.  

 

Meninjau dari aspek sumber daya aparatur otonomi daerah dalampelaksanaannnya 

menghadapi berbagai permasalahan, tantangan dan kesempatan. Faktanya 

beberapa permasalahan terjadi seperti masih rendahnya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, dilihat dari kualitas mentalsebagian aparat 

pemerintah masih memerlukan peningkatan demi menciptakan lembaga 

pemerintah yang bersih dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) sehingga akan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah. Suatu keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis dan 

pelaksanannya sangat ditentukan dari kesipan berbagi pihak untuk berperan aktif 

dalamupaya pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang 

politik, peran serta sumber daya aparatur dalam pembangunan bukan hanya 
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berperan aktif melainkan kesadaran yang dimilikinya pada hakikat yang berperan 

sebagai sumber daya aparatur. 

 

Rekrutmen dalam pengadaan Pegawai dibutuhkan adanya komponen-komponen 

seperti analisis sumber-sumber, persyaratan-persyaratan pegawai dan penetapan 

standar kepegawaian dan validasi yang digunakan sebagai pedoman yang telah 

ditetapkan. Rekrutmen sebagai pintu masuk seseorang ke dalam dunia kerja, 

adapun fungsi-fungsi dalam rekrutmen meliputi fungsi penempatan atau alokasi, 

fungsi pengembangan, kontrol dan adaptasi. Sedangkan aktivitas yang mengikuti 

rekrutmen adalah seleksi, orientasi dan promosi. Rekrutmen adalah proses 

mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada 

organisasi tertentu.Bernadin dan Russel (1971:168) dalam buku Manajemen 

Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa : 

“rekrutmen serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan 

motivasi,kemampuan,keahlian,dan pengetahuan yang diperlukan guna 

menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan 

kepegawaian. Rekrutmen merupakan proses penemuan dan penarikan para 

pelamar yang ditarik dan memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang 

dibutuhkan.” 
 

Pada dasarnya dalam proses rekruitmen dan seleksi setiap daerah berhak 

menentukan stndarnisasi calon pegawai yang dibutuhkan daerah. Dengan 

demikian proses rekruitmen dan seleksi PNS yang merupakan langkah awal dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan 

di bidang sumber daya aparatur dalam melaksanakan otonomi daerahnya, karena 

secara tidak langsung baik atau buruknya suatu pemerintahan tergantung dari 

aparatur yang bergerak didalamnya selain dari padakebijakan aturan hukum yang 

berlaku. 
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Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang 

berwenang (pemimpin unit kerja) dan disahkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu yang 

gajinya diberikan pada APBN dan APBD (Laporan Kajian Penataan Pegawai 

Honorer Daerah Laporan Tahun 2006).  Pegawai honorer atau Tenaga Harian 

Lepas Sukarela (THLS) pada realitanya sebagai pegawai honorer daerah dilihat 

dari praktiknya tidak seluruh pengangkatannya didasarkan atas kebutuhan sumber 

daya aparatur. Pengangkatan pegawai honorer daerah juga memiliki dimensi-

dimensi lain yang melebihi batas rasional antara beban dan jumlah sumber daya 

aparatur, dimensi politis merupakan salah satu pengangkatan pegawai honorer 

daerah yang dapat berfungsi sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan politik 

pada pemilihan kepala daerah.  

 

Pengelolaan pegawai honorer daerah tampak ada pola atau bentuk pengelolaan 

pegawai yang baku, realistis dan menyeluruh. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi, Kabupaten atau Kota.Untuk 

mengatur pegawai honorer daerah bersifat parsial dan variatif. Parsial artinya 

bahwa kebijakan pengelolaan pegawai belum sepenuhnya diletakkan dalam 

konteks pembinaan sumber daya aparatur secara menyeluruh dan pemerintah 

lainnya, sedangkan variatif dalam arti kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan 

pegawai honorer daerah sangat beragam dan berbeda-beda antar satu pemerintah 

daerah dengan pemerintah daerah lainnya. 

 

Kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pembinaannya pun tampak minim 

sekali, karena fokus perhatiannya selalu ditunjukkan pada pembinaan dan 
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manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), akibatnya kurangnya penataan dalam 

pegawai honorer daerah. Akibat tidak adanya sistem dan mekanisme 

pengangkatan pegawai honorer daerah sehingga lebih banyak diwarnai dengan 

nepotisme dalam praktik rekruitmen pegawai honorer daerah tersebut.  

 

Tenaga honorer yang akan diangkat dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) 

Indonesia ini adalah tenaga honorer yang Surat Keputusan(SK) kerjanya berumur 

minimal satu tahun Artinya, mereka yang bisa diangkat adalah yangSK kerjanya 

keluar maksimal tiga tahun.Pengangkatan honorer yang mempunyaiSK 2005 ke 

atas akan diatur dalamRPP lain, sesuai kebijakan peraturan propinsi lainnya. 

Diantara Persyaratan Khusus Pengangkatan Honorer Kategori I(K I) dan Kategori 

II(K II) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) : 

1. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 

(Sembilan belas) tahun. 

2. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling singkat 1 (satu) tahun 

secara terus menerus pada keadaan  dan sampai sekarang masih melaksanakan 

tugas tanpa terputus.  

3. Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat 

4. Khusus bagi guru  pendidikan paling rendah D4/S1, atau bersedian dan sedang 

mengikuti pendidikan D4/S1 dan lulus paling lama akhir 2015. 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia 

6. Lulus ujian tertulis bagi tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah(APBD). 
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Tenaga honorer Kategori I(KI) adalah tenaga honorer yang penghasilannya 

dibiayai APBN atau APBD,jumlah yang sudah divalidasi Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) mencapai 67 ribu. Sedangkan  Tenaga honorer Kategori II(K II) 

adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN dan APB, 

jumlahnya diperkirakan 600 ribu. (Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil(CPNS) atau tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga 

Honorer di Indonesia).  

 

Adanya kebijakan penataan pegawai honorer daerah tetap dapat dilakukan 

terutama untuk membantu agar implementasi dan rencana strategi yang akan 

dilakukan oleh BKN dapat berjalan sesuai Peraturan yang dibuat oleh Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Audit 

Tenaga Honorer bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.  Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan telah berlakunya PP No 

56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang telah 

dilakukan pendataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (Database 

BKN RI Tahun 2008). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, pada instansi 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan masih diterapkan sampai saat ini 

terutama di Badan Kepegawaian Dareah Peraturan yang digunakan untuk 

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, akan tetapi Peraturan tersebut 

tidak dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat mereka selalu 

mengesampingkan peraturan yang ada sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada. selain itu adanya refisi dari Peraturan 
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Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang di revisi menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2012 peraturan ini terdapat beberapa perubahan dari Peraturan 

Pemerintah sebelumnya terdapat hal-hal yang lebih baik lagi sebagai tuntunan 

dalam pelaksanaan pengangkatan tetapi untuk di BKD Kabupaten Lampung 

Selatan sendiri peraturan ini belum mereka terapkan maka dari itu pada 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan masih terbilang buruk baik dalam 

pelaksanaan pengangkatan kepegawaian, peraturan perundang-undangan, 

tanggungjawab dan lain-lain. 

 
Fakta dilapangan keberadaan tenaga honorer daerah telah diakui, karena dapat 

mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat di Lingkungan pemerintah. Dengan adanya tenaga honorer tersebut, 

maka pembangunan serta pelayanan di pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan 

tugas pemerintahan yang diinginkan oleh organisasi tersebut dalam mencapai 

tujuannya.Seperti di negara-negara lain, kepegawaian dalam birokrasi indonesia 

terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu pegawai tetap dan tidak tetap, dengan 

adanya dua jenis perbedaan pegawai maka perbedaan-perbedaan kinerja pun 

bermunculan seperti adanya jenis-jenis pekerjaan tertentu yang kurang diminati 

oleh Pegawai Negeri Sipil telah memberikan ruang bagi pegawai honorer untuk 

berperan didalamnya.  

 

Akan tetapi dari hasil penelitian pada periode ini sepertinya ada upaya atau 

pengawasan terhadap pengelolaan pegawai honorer daerah menjadi sangat minim, 

berbeda dengan data PNS yang tersedia walaupun akurasinya masih dapat 

diperdebatkan. Data jumlah pegawai honorer daerah tidak direkam secara baik 
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dan akurat, menurut BKN (Badan Kepegawaian Negara) tenaga honorer daerah 

berjumlah sekitar 400.00 orang pada tahun 2005 sedangkan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara memperkirakan jumlahnya mencapai 600.00 

orang diseluruh dunia. 

Tabel 1.  Jumlah Tenaga Honorer Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorer sampai saat ini pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.653 orang jumlah 

yang telah dimasukan ke dalam database tenaga honorer daerah (Database BKD 

Kalianda Lampung Selatan Tahun 2008-2012) 

 
 

Pengadaan PNS berasal dari dua sumber yaitu dari masyarakat umum dan dari 

tenaga honorer. Secara nasional, pengadaan tenaga kerja di Badan Kepegawaian 

Daerah(BKD)  Kabupaten Lampung Selatan ini diprioritaskan untuk memenuhi 

kekurangan tanaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh 

pertanian. Sedangkan pengadaan untuk tenaga teknis lain seperti tenaga 

penegakan hukum, tenaga pada unit-unit pelayanan umum yang harus memenuhi 

standar aturan internasional. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pada 

No. Tahun Bidang Jumlah 

1. 2008 Teknis 

Kesehatan 

1751 

102 

2. 2009 Teknis 1523 

3. 2010 Teknis 

Pol PP 

Kesehatan 

PU 

1458 

265 

101 

64 

4. 2011 Teknis 

Pol PP 

Kesehatan 

PU 

1340 

239 

100 

62 

5. 2012 Teknis 

Pol PP 

Kesehatan 

Pemda 

Kebakaran 

(Damkar) 

1261 

230 

91 

54 

17 
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tanggal 1 januari 2005 telah dilakukan pendataan untuk tenaga honorer daerah 

yang berjumlah 400.000 orang pertahun 2005 menjadi CPNS jumlah tenaga 

honorer yang telah dimasukan ke dalam database berjumlah 54 orang, akan tetapi 

tidak semuanya dapat diterima untuk menjadi CPNS tersisa 12 orang tenaga 

honorer daerah yang belum dapat memenuhi criteria untuk diangkat menjadi 

CPNS. 

 

Kebutuhan pegawai diperlukan sebagai landasan atau dasar dalam melakukan 

penambahan jumlah pegawai. Dalam upaya melakukan kebutuhan pegawai ini 

didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi yang merupakan tuntutan, visi dan 

misi organisasi itu sendiri.Pengenalan dan pemahaman dalam berbagai pola 

pengelolaantenaga honorer daerah  dalam fenomenanya selama ini sedikit banyak 

dapat memberikan arah dan fokus penataan yang akan dilakukan seperti : Surat 

Kerja (SK), pengangkatan, penempatan, sumber pembiayaan, jumlah gaji atau 

honorarium, pendididkan, kompetensi, pola karir dan jenis jabatan.  

 

Kerangka penataan tenaga  honorer daerah perlu adanya kriteria yang tepat untuk 

tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer daerah. Untuk dapat 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam perencanaan strategi pengelolaan tenaga 

honorer daerah, perlu diketahui pola-polanya secara menyeluruh yang dimana 

dalam perencanaan strategi dalam membuat keputusan dan tindakan harus sesuai 

dengan perencanaan yang ingin dilakukan.Karena strategi peerintah dapat 

memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakosmodasi kepentingan dan nilai 

yang berbeda dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun 

keberhasilan implementasi keputusan.  
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Pengawasan dan pengendalian adalah proses pengamatan yang menjamin adanya 

kontrol dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang sedang atau berjalan 

agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Nomor 98 

Tahun 2006 tentang Pengadaan PNS, Pengadaan PNS dilakukan mulai dari 

perencanaan penetapan formasi, pengumuman penerimaan pegawai, pelamaran, 

penyaringan, pengangkatan calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi 

PNS. Akan tetapi jumlah tersebut dirasa masih kurang, oleh sebab itu butuh 

adanya pegawai tambahan (bantuan) yaitu Pegawai Honorer agar pekerjaan dapat 

berjalan dengan maksimal. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menilai, 

masih ada kecurangan-kecurangan dalam  penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau 

PNS pada Kategori II tahun 2013. Komisi A DPRD Lampung Selatan meminta 

kepada badan kepegawaian daerah dan diklat untuk lebih mengawasi proses 

penerimaan pegawai negeri sipil Kategori 2. Dalam hearing antara Komisi A 

DPRD Lampung Selatan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung 

Selatan, Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan, Akar Wibowo menjelaskan,  

dalam penerimaan PNS dari tenaga honorer Kategori 2 diikuti oleh 1996 tenaga 

honorer  se-Lampung Selatan.Dari jumlah itu, terdapat 210  orang yang 

dinyatakan tidak layak untuk mengikuti tes. karena tidak memenuhi syarat untuk 

mengikuti tes di Kategori 2 Anggota  komisi A  DPRD Lampung Selatan, Hipni, 

mengungkapkan dalam penerimaan PNS baik dari Kategori 2maupun umum 

memiliki unsur kecurangan atau permainan oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Hal tersebut diketahui dari adanya beberapa laporan  

masyarakat. “Beberapa sinyalelemen dari masyarakat diendus kabar bahwa masih 
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ada kasus main tarif untuk menjadi PNS di daerah ini. Saya kira ini kejadian yang 

serius dan harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Baik untuk Kategori 

2maupun umum, indikasi kecurangan itu ada, kata Hipni. 

“Menanggapi adanya laporan masyarakat kepada DPRD Lampung Selatan 

itu, Akar Wibowo kepala BKD Lampung Selatan mengatakan kemungkinan 

ini hanya isu yang beredar saja.Namun jika memang ada rakyat yang 

menjadi korban dari permainan tariff seperti itu, silahkan melaporkan 

kepada kami, saya akan tindak lanjuti,” tangkis Wibowo (sumber: 

TegarTV.com Tanggal 20 April 2013). 

 

Pengawasan dan pengendalian adalah proses pengamatan yang menjamin adanya 

control dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang sedang berjalan agar 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 98 Tahun 2006 tentang Pengadaan PNS, Pengadaan PNS dilakukan mulai 

dari perencanaan penetapan formasi, pengumuman penerimaan pegawai, 

pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS sampai dengan pengangkatan 

menjadi PNS. Akan tetapi jumlah tersebut dirasa masih kurang, oleh sebab itu 

butuh adanya pegawai tambahan yaitu pegawai honorer agar pekerjaan dapat 

berjalan dengan maksimal. 

 

Rekruitmen CPNS BKD Lampung Selatan tunggu keputusan pusat Pemerintah, 

Kabupaten Lampung Selatan masih menunggu informasi penerimaan CPNSD dari 

Kementerian Aparatur Negara. Pemkab Lampung Selatan telah mengajukan 

jumlah kebutuhan pegawai ke Kementerian Aparatur Negara. Demikian 

diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah 

(BKPPD) Kabupaten Lampung Selatan, Akar Wibowo kepada Tribun Lampung 

(Tribun Network). Menurutnya jumlah kebutuhan pegawai di Kabupaten lampung 

Selatan mencapai 3.896, dimana mayoritas kebutuhan terbanyak masih pada 
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formasi guru. “kita sudah ajukan. Dan kita masih menunggu informasi keputusan 

dari Kementerian Aparatur Negara, sebab saat ini masih moratorium” 

paparnuya(sumber: Tribunnews.com, 12 Maret 2013). 

 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) PP No 48 Tahun 2005 

Tentang pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi CPNS, dalam PP yang direvisi 

dengan PP No 43 Tahun 2007 jumlah Tenaga Honorer naik dari 197.687 menjadi 

370 ribu Tenaga Honorer. Sehingga BKN akan menyelesaikan verifikasi dan 

validasi data tenaga honorer dalam beberapa gelombang. Untuk gelombang 

pertama BKN akan menuntaskan verifikasi dan pendataan 370 ribu tenaga 

honorer (Database BKN CPNS Tahun 2012-2013). Berlakunya Peraturan Bupati 

Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) seperti: Ketentuan Umum, Kedudukan, 

Kewajiban, Hak, Larangan, Pembinaan, Seragam, Tugas, Pengembangan 

Kemampuan, Disiplin dan Lain-lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Lampung Selatan. Dari hasil pra riset peneliti telah mendapatkan database Tenaga 

Honorer sampai saat ini pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.653 orang, jumlah 

yang telah dimasukan ke dalam database tenaga honorer daerah. 

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti Rencana Strategi BKD 

Lampung Selatan dalam Pola Penataan Pegawai Honorer Daerah, karena dalam 

perspektif BKD Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, implementasi 

penataan khususnya pengangkatan spegawai honorer tahun 2008-2012 sampai 

sekarang terdapat kelemahan pada Pemerintah Daerah(PEMDA) yang masih 

memerlukan tenaga honorer terutama didaerah pemekaran.Pendataan tenaga 
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tekhnis yang selalu dilaporkan kepada BKD, pengrekrutan pegawai honorer, 

solusi bagaimana agar pegawai honorer dapat diangkat menjadi CPNS. Selain itu 

terdapat kekurangan dalam instansi pemerintahannya yang kurang diperhatikan 

terutama yang berkaitan dengan pengadaan, jumlah, kebutuhan dan kompetensi 

Pegawai Honorer Daerah,  serta dalam Penataan pegawai dan dalam rencana 

strategi yang belum berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. 

 

Peneliti tertarik untuk meneliti dibidang tersebut, sekaligus peneliti ingin 

mengetahui apakah dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Diharapkan 

Kebijakan dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan secara maksimal dan mendasar untuk 

menyelesaikan permasalahannya dalam jangka panjang yang bersifat 

komprehensif (menyeluruh) dan integritas (jujur) dalam konteks Pengembangan 

Sumber Daya Aparatur Nasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Peneliti mengajukan beberapa permasalahan penelitian yaitu : 

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Rekruitmen pada Instansi Pemerintah 

BKD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?  

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan Proses 

Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi CPNS di pemerintahan 

Kalianda Kabupaten Lampung selatan. 

 



14 
 

 
 

1.3 Tujuan  

 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan MenganalisisProses Pengangkatan Tenaga Honorer 

DiBKD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menjadi CPNS. 

2. Mendeskripsikan dan Menganalisisfaktor penghambat pelaksanaan proses 

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada Pemerintahan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis adalah sebagai masukan bagi pengembangan konsep Ilmu 

Administrasi Negara yang mengkaji tentang kebijakan publik, khususnya pada 

penelitian ini mengenai Proses Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honore 

Daerah menjadi CPNSdiBKD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran kepada instansi terkait dalam Pelaksanaan Tenaga Honorer Daerahdi 

BKD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengangkatan Tenaga 

Honorer Menjadi CPNS 

 

 

 

 

 

 


