
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pegawai Negeri Sipil 

 

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan.Menurut Pasal 1 (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksudkan “Pegawai Negeri” adalah mereka 

yang setelah 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 dengan negara lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Berdasarkan Pasal diatas, bahwa Pegawai Negeri diatur dalam Undang-Undang 

yang telah ditetapkan yang harus dipatuhi serta dijalankan sesuian peraturan yang 

telah ditentukan. Pegawai Negeri merupakan sumber daya aparatur yang bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata. 

Sebagimana peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan atau bidang 
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yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan kebijakan serta aturan hokum yang 

berlaku. 

 

2.2 Pegawai Honorer 

 

Beberapa dokumen peraturan perundang-undang ataupun kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah tampak bahwa pengertian atau definisi pegawai honorer 

berbeda-beda satu sama lain. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999, pegawai tidak tetap atau pegawai honorer didefinisikan 

sebagai pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentuguna melaksanakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, professional dan 

administrasi sesuai kebutuhan  dan kemampuan organisasi.  

 

Definisi diatas menjelaskan bahwa pegawai honorer merupakan seseorang yang 

diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan disahkan oleh pejabat 

pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintah 

dan pembangunan. Pegawai honorer merupakan tenaga yang sangat berperan 

dalam suatu bidang organisasi yang direkrut sesuai dengan kebutuhan pemerintah. 

 

2.3 Rekrutmen Pegawai Dalam Organisasi 

 

2.3.1 Pengertian Rekrutmen  

 

Keberhasilan rekrutmen sangat ditentukan oleh kematangan perencanaan Sumber 

Daya Manusia(SDM) sebelumnya. Dengan demikian perencanan SDM 

merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam proses rekrutmen pegawai. 

Supaya dapat melakukan proses rekrutmen secara efektif harus tersedia informasi 
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akurat berkelanjutan mengenai jumlah dan kualitas individu yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dalam organisasi. 

 

Menurut Bernadin dan Russel dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2009: 168), 

rekrutmen adalah proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan 

memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang dibutuhkan. Sedangkan menurut SP. 

Siagian dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2009: 169) rekrutmen adalah 

mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga 

organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan 

pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi 

organisasi. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, rekrutmen dilakukan untuk mencari calon pelamar 

yang sesuai kebutuhan kinerja dan kinerja yang mempunyai kompetensi yang 

dapat ditempatkan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Dengan adanya 

rekrutmen maka dalam suatu organisasi akan mendapatkan sumber daya manusia 

yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, sehingga dapat melancarkan 

tujuan yang ingin dicapai. 

 

2.3.2 Teknik-teknik Rekrutmen 

 

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2009: 180) Pengrekrutan pegawai yang 

dilakukan oleh organisasi publik maupun swasta mengenal teknik-teknik 

rekrutmen yaitu Name Request System. Teknik Name Request Systemkombinasi 

antara politik dan pelayanan sipil ini merupakan proses rekrutmen tang 

melibatkan nilai-nilai politicalsresponsiveness dan managerial 
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efficiencyyaitukebutuhan pegawai dalam suatu instansi, para pegawai yang 

terpilih meminta birokrat tertentu untuk melihat dengan kualifikasi tertentu. 

Teknik Name Request Systemini sering dipergunakan walaupun teknik ini juga 

terlepas dari kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan Teknik Name 

Request Systemsebagai berikut: 

1. Karena dapat mengarah kepada sistem dalam pengangkatan seseorang dan 

bisa bertentangan dengan tujuan-tuuan dari instansi 

2. Karena bisa membatasi hak-hak pegawai 

3. Dapat secara tidak adil mengeluarkan nama-nama dari para pelamar yang 

telah ada lebih dahulu dalam daftar. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Teknik Name 

Request Systemmaka antara politik dan pelayanan dapat dijalankan sesuai dengan 

alur nya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam 

merekrut pegawai dan teknik ini sangan baik digunakan dalam penyeleksian 

sebagai tuntunan memenuhi kualifikasi. 

 

2.4 Manajemen Kepegawaian 

 

Manajemen kepegawaian adalah terjemahan dari bahasa inggris personnel 

management. Menurut Jhon B. Miner dan Mary Green miner dalam Moekijat 

(1977:23), mengemukaan bahwa manajemen kepegawaian dapat dirumuskan 

sebagai proses mengembangkan, menerapkan, dan menilai kebijaksanaa-

kebijaksanaa, prosedur, metode, dan program yang berhubungan dengan individu 

dalam organisasi. 
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Selain itu Jhon B. Miner dan Mary Green miner dalam Moekijat (1977:23), 

mengemukakan bahwa manajemen kepegawaian itu mengandung kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang meliputi organisasi, perencanaan tenaga kerja, sistem 

informasi pegawai dan analisa pekerjaan. 

2. Penilaian prestasi, mengukur produktivitas dan aspek-aspek lain dari pada 

pelaksanaan pekerjaan,penilaian manajemen dan penilaian kecakapan pegawai. 

3. Seleksi, meliputi penarikan tenaga kerja, wawancara, penyelenggaraan tes atau 

ujian, pengawasan dan penempatan pegawai-pegawai baru. 

4. Pengembangan dan latihan meliputi perkenalan. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas manajemen kepegawaian merupakan suatu proses 

yang dimana didalamnya mengandung kegiatan manajemen yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kegiatan yang telah dikelola oleh 

manajemen kepegawaian. 

 

2.4.1Integrated system (integrasi sistem) 

 

Integrated system (integrasi sistem) merupakan tantangan yang paling sulit bagi 

manajemen. Menurut Edwin B. Flippo dalam Moekijat (1977: 28), 

mengemukakan intergasi sistem yaitu usaha yang perlu untuk mempengaruhi 

sikap-sikap para pegawai, sedemikian rupa sehingga mereka menguntunggkan 

bagi pekerjaan, organisasi dan teman-teman sekerjanya.  

 

Berdasarkan pendapat diatas, manajemen kepegawaian merupakan suatu proses 

yang dimana mengandung fungsi manajemen seperti perencanaan, seleksi, 
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pengembangan, kesejahteraan sosial dan gaji atau upah. Manajemen kepegawaian 

sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan yang 

terbentuk dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selain itu pula 

dengan adanya integrasi sistem didalam manajemen kepegawaian merupakan 

salah satu cara agar pegawai dapat mempengaruhi kinerja lainnya dalam 

hubungan yang mengenai dengan prinsip-prinsip suatu organisasasi. 

 

2.4.2 Sumber Pembiayaan  

 

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pada penjelasan 

pasal 11 biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer 

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian atau pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas-

tugas tertentu pada instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 

dan Beban Daerah (APBD). (Peraturan BKN Tahun 2008, Pedoman Audit tenaga 

Honorer). 

Berdasarkan  pendapat diatas sumber pembiayaan untuk pegawai honorer dan 

CPNS, pembiayaan berdasarkan lamanya hari kerja.  Karena para pekerja akan 

memperoleh hasil yang maksimal apabila tenaga kerja diberikan dorongan dalam 

hal pekerjaan yang lebih memuaskan, sehingga pembiayaan pekerja akan 

ditambah seimbang dengan tambahan hasil sesuai dengan tugas yang telah 

diberikan. 
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2.4.3 Seleksi dan Penempatan 

 

Proses seleksi menyangkut pengambilan keputusan bersama, proses seleksi itu 

lebih bersifat berpihak. Beberapa calon akan melamar untuk setiap posisi dan 

organisasi berdasarkan serangkaian peralatan penyaringan untuk melakukan 

seleksi.Seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak, dalam suatu instansi 

tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang telah dilaksanakan. 

 
Sedangkan penempatan adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu 

instansi atau bagian personalia untuk menentukan seseorang pegawai masih tetap 

atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu menurut 

pertimbangan keahlian atau keterampilan yang dimiliki (Wendell L.French dalam 

Ambar Teguh Sulistiyani, 1977:191) . 

 

Definisi diatas dapat dijelaskan bahwa dalam seleksi pegawai terdapat langkah-

langkah yang harus dilaksanakan sebelum melakukan seleksi kerja sesuai dengan 

posisi yang diinginkan.  Seleksi langkah yang memutuskan untuk mengajukan 

atau tidak mengajukan suatu tawaran kerja dan seberapa menariknya tawaran 

kerja tersebut, sehingga seleksi adalah  langkah penyaringan calon pegawai yang 

dirasa paling sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

 

2.4.4. Pengukuran Kinerja 

 

Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran konstribusi – 

kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai 

penting dari penilaian kinerja adalah penentuan tingkat kontribusi individu atau 
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kenerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang telah menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

Menurut Bernadin dan Russell dalam Ambar Teguh Sulistiyani (1993:276), 

menjelaskan kinerja merupakan catatan out-come yang dihasilkan dari fungsi 

pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu. 

Sedangakan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata- 

rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.  

 
Berdasarkan definisi diatas, kinerja disini tidak bermaksudmesnilai karekteristik 

individu tetapimengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode 

waktu tertentu. Penilaian kinerja padadasarnya merupakan salah satu faktor kunci 

guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien bagi penilaian 

prestasi kerja. 

 

2.5 Sumber Daya Manusia dan Otonomi Daerah 

 

Penjelasan umum angka 5 Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan 

kepegawaian daerah dengan Perangkat Daerah. Pegawai dalam hal ini personalia 

organisasi adalah subyek utama dan yang akan menentukan arah dan pelaksanaan 

kerja atau menerjemahkan perencanaan menjadi kenyataan. Bukan sekedar 

perangkat atau alat penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai organisasi 

negara, memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan dan faktor 

penentu apakah daerah berhasil atau gagal mencapai hasil sesuai perencanaannya.  
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Menurut isi penjelasan umum disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dibantu oleh penrangkat daerah. Secara 

umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan 

kebijakan dan koordinasi, dibantu dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung 

tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 

bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana 

urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.Menurut J.Kaloh 

(1974:152)  terdapat kualitas pegawai negeri yang rendah, yang akarnya sudah 

ada sejak lama dan dampaknya masih terasa sampai sekarang setelahberakhirnya 

Orde Baru 1998. Ada beberapa aspek penting yang disebutkan antara lain : 

1. Adanya ketentuan monoloyalitas yaitu kesetiaan yang tunggal terhadap satu 

orang, pekumpulan, negara dan lain-lainnya. Setiap pegawai negeri harus 

mempunyai kesetiaan terhadap pemerintahannya. 

2. Aspek manajemen sumber daya manusia yang belum sesuai dengan yang 

diharapkan, yang meliputi pola rekruitmen, profesional, kesejahteraan, dan 

etika birokrasi. 

3. Kesejahteraan yang minim telah mempengaruhi perilaku dan kualitas peayanan 

pada masyarakat. 

4. Adanyapraktik nepotisme 

 

Definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengrekrutan pegawai 

diputuskan bersama dalam suatu rapat sesuai perencanan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tentunya harus mempunyai 

kopetensi sesuai yang diinginkan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan 

sesuai pelaksanaanya. 
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Hak otonomi yang dipelukan sebagai landasan politik untuk memberikan peluang 

bagi masyarakat yang berprestasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan, belum dapat direalisasikan dikarenakan daerah 

otonom selalu dalam kondisi dan posisi yang serba sulit. Peraturan Pemrintah 

Nomor 45 Tahun 1992 menyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah 

secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat 

otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukanya lebih 

langsung berhubungan dengan masyarakat. 

 

Menurut T.B Silalahi dalan Suara Pembaruan (2002:11), kebijakan peningkatan 

otonomi daerah tingkat II ada 4 yaitu: 

1. Tujuan organisasi daerah, tujuan yang ingin dicapai data pemberian otonomi 

daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab. Otonomi  yang nyata berarti pemberian otonomi kepada 

daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan atau 

kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk 

mengurus rumah tangga di daerahnya. 

2. Sasaran otonomi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 

dinyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdayaguna 

dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat 

otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya 

langsung berhubungan dengan masyarakat 
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3. Sumber daya manusia aparatur negara yang dibutuhkan dalam rangka 

mewujudkan otonomi daerah antara lain adalah: 

a. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi 

dengan keahlian dan keterampilan. 

b. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif serta mampu mengatasi 

tantangan maupun perkembangan termasuk didalamnya mempunyai etos 

kerja tinggi. 

c. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa 

solidaritas sosial tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu 

bekerja sama dan mempunyai orientasi berfikir. 

d. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berfikir konsisten terhadap 

program sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi 

program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu 

pengertian program urusan yang ditetapkan. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

otonomi daerah Tingkat II mempunyai mekanisme dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan yang langsung berurusan dengan masyarakat, 

sehingga masyarakat yang dalam penyelenggaraannya dapat tercapai sesuai 

dengan tuuan sasaran serta mendapatkan sumber daya aparatur negara yang 

mempunyai kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas negara. 

 

Selain tujuan, sasaran, dan sumber daya aparatur negaranya menurut T.B Silalahi 

dalam suara pembaruan (2002: 13) dapat dilihat dari segi sistem pembinaan 
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Pegawai Negeri Sipil dilihat dari sumber daya manusia yang berpengaruh 

terhadap realisasi otonomi daerah terdapat masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Dilihat dari penyebaran Pegawai Negeri Sipil, baik dari segi mutu maupun 

jumlah terdapat indikasi persoalan: 

a) Terdapat ketimpangan persebaran tanaga ahli dan tenaga terampil antara 

pusat dan daerah maupun antara wilayah 

b) Jumlah tenaga ahli dan terampil dapat merupakan kendala dalam upaya 

peningkatan dayaguna dan hasil dalam rangka otonomi 

c) Komposisi sumber daya manusia seperti anggapan adanya kendala dalam 

penyerahan urusan dalam rangka otonomi daerag 

2. Sistem administrasi kepegawaian yang antara lain meliputi perencanaan 

pembinaan keahlian dan keterampilan, penilaian pelaksanaan pekerjaan dan 

pengembangan pegawai serta sistem informasi kepegawaian yang masih perlu 

disempurnakan dan ditingkatkan guna mendukung upaya terlaksananya 

otonomi nyata, dinamis dab bertanggung jawab. 

3. Pendidikan dan pelatihan masih diselenggarakan secara partial dan belum 

secara menyeluruh disusun secara konseptual sehingga pendidikan dan latihan 

lebih diarahkan untuk membentuk sosok pegawai negeri sesuai dengan 

persyaratan jabatan yang diinginkan. 

 

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa untuk mendapatkan 

pegawai negeri sipil yang sesuai dengan komposisi SDM maka perlu dilakukan 

sistem pembinaan pada PNS. Pembinaan ini sangat penting dilakukan agar dapat 

mendapatkan SDM yang berguna bagi aparatur pemerintah, dikarenakan dengan 



27 
 

adanya sistem pembinaan tersebut maka pemerintahan dapat menyeimbangkan 

jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

 

2.6 Manajemen Keuangan Daerah 

 

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kewenagan pemerintah daerah 

sepenuhnya dapat dilaksanakan baik mengenai urusan dibidang keuangan yang 

dilakukan dengan sistem manajemen yang profesional. Dalam hal ini pemerintah 

daerah akan dituntut agar menyiapkan rencana pembangunan dan menentukan 

sektor atau pioritas dalampenyusunan anggaran berbasis kinerja, akuntansi dan 

laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan manajemen kekayaan daerah, 

selain itu juga perlu disusun strategi peningkatan pandapatan asli daerah (PAD). 

 

2.6.2 Pengertian Penganggaran  

 

Perkembangan sistem anggaran di indonesia berawal dari zaman kolonial Belanda 

yaitu pada Tahun 1925 terbit Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia melalui 

beberapa kali perubahan terdapat Undang-Undang di beberapa bagian dalam 

pasal-pasal mengenai rincian anggaran yang telah diberikan ke dalam sistem 

APBN.  

 

Menurut Subagyo dalam Bachrul Elmi (2002: 11) pengganggaran adalah suatu 

proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayan, kemudian 

mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan 

sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Mohamad Mahsun (2006: 145) 
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anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya 

mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam suatu moneter. 

Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk 

mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, penganggaran merupakan 

rencana kegiatan dari pendapatan yang diterima akan dialokasikan pada masing-

masing kegiatan sesuai dengan fungsinya, sedangkan pembiayaan merupakan 

suatu perhitungan yang diperlukan dalam menggunakan dana yang telah diberikan 

agar dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, anggaran sebagai alat 

perekonomian bagi kebutuhan yang dimiliki pemerintah untuk menjamin kualitas 

hidup masyarakat. 

 

2.6.3 Penyusunan dan pelaksanaan APBD  

 

Sistem penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD erat kaitannya dengan pola 

yang berlaku dalam APBN, menurut Subagyo dalam Bachrul Elmi (2002: 12) 

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 

1. Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan bertanggung jawab. 

2. Semua pendapatan dan belanja daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD 

dan perhitungan APBD (asas bruto). 

3. Daerah dapat membentuk dana cadangan. 

4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya selain sumber 

pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerjasama dengan pihak lain. 
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5. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Daerah 

APBD disusun pendekatan kinerja. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Struktur APBD terdiri dari: 

1. Pendapatan  

2. Belanja 

3. Surplus atau Defisit 

4. Pembiayaan 

 

Peraturan Pemerintah dimaksudkan sudah memberikan arahan secara umum 

kepada pemerintah daerah dalam penyusuan dan pelaksanaan anggarannya. Akan 

tetapi daerah akan dituntut berbuat termpil dalam proses penyusunan maupun 

dalam pelaksanaan APBD karena menuntu APBD menggunakan pendekatan 

kinerja. 

 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan, dengan adanya Peraturan Pemeritah 

mengenai APBD dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku 

seperti halnya APBD merupakan dana tambahan dari pusat untuk membiayai 

kelancaran dalam pelaksanaan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai 

pendekatan kinerja. Karena dengan menggunakan penedekatan kinerja akan 

menghasilkan hasil yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga dapat 

menambah pendapatan daerah. 
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2.7 Sistem Pengangkatan Pegawai 

 

2.7.1 Perkembangan Sistem Pengangkatan 

 

Pengangaktan pegawai Menurut Musanef (1996: 37) berdasarkan atas pemilihan 

oleh penduduk sistem pada permulaan setelah merdeka berjalan dengan baik 

sehingga terjadi suatu kebiasaan bahwa, jabatan negeri yang penting dan strategis 

hampir seluruhnya diduduki oleh anggota partai politik. Sistem pengangkatan dan 

pemberhentian ini menurut Munasef (1996: 37) Spolis Systemdalam praktek tidak 

pernah mengalami suatu proses yang berlaku tanpa batas dengan segala akibatnya 

sehingga mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap proses 

penyelenggaraan kelangsungan pemerintahan. 

 
 

2.7.2 Merit system (sistem kecakapan) 

 

Merit system menurut Sedarmayanti (2009: 103) yaitu sistem karier yang 

berdasarkan pada prestasi kerja, dengan penentuan kriteria yang jelas untuk 

penilaian prestasinta. Pengangkatan berdasarkan Merit System menurut Munasef 

(1996: 40), sistem ini bersifat lain dengan Spolis systemsebab, sistem ini 

pengangkatan yang dilakukan terhadap seseorang pegawai berdasarkan, 

Kecakapan, Bakat, Pengalaman, dan Kesehatan. Dalam menentukan kualitas ini 

harus dibuktikan dengan ujian, ijazah yang dimiliki dan keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk itu, kebaikan dari pada Merit System ini antara lain sebagai 

berikut:  

a) Kesempatan bekerja selalu terbuka untuk umum 

b) Dapat diperoleh tenaga-tenaga yang cakap 

c) Mendorong untuk maju bagi calon-calon yang belum memenuhi syarat 
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2.7.3 Kebijakan Karier 

 

Kebijakan karier yang dianut dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di 

Indonesia merupakan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja. 

Sistem karier adalah sistem kepegawaian yang untuk pengangkatan pertama 

didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan dalam pengembangan lebih lanjut, 

masa kerja, kesetiaan, ketaatan, pengabdian, dan syarat obyektif yang 

menentukan. Pendidikan dan pelatihan PNS (DIKLAT PNS) merupakan proses 

transformasi kualitas sumber data manusia aparatur yang menyentuh empat 

dimensi utama yaitu dimensi spiritual, intelektual, mental, dan fiskal yang terarah 

pada perubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya manusia aparatur 

tersebut (Sedarmayanti, 2009: 103). 

 
Tujuan umum pendidikan dan pelatihan menurut Sedarmayanti (2009: 103): 

1. Meningkatkan semangat pengabdian, wawasan, penegetahuan dan 

keterampilan 

2. Mengembangkan pola berfikir yang positif, rasional dan objektif 

3. Menciptakan ataupun mengembangkan metode kerja yang lebih baik 

4. Membina karir PNS 

 

Tujuan khusus pendidikan dan pelatihan menurut Sedarmayanti (2009: 103): 

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika 

pegawai negeri sesuai kebutuhan organisasi 

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa 
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3. Memanfaatkan sikap dan semangat pengabdian berrorientasi pada pelayanan, 

pengayoman dan pemberdayaan masyarakat 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan umum dan pengembangan masyarakat. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam sistem pengangkatan yang telah terjadi 

sampai saat ini hanya dikarenakan untuk memperkuat parpol yang ada disuatu 

instansi tersebut, yang dimana hal ini berdampak kurang baik bagi anggota 

lainnya, dan maka diperlukanya merit system suatu pengangkatan berdasarkan 

kemampuan suatu pegawai yang benagr-benar memiliki pendidikan dan 

kompetensi yang layak untuk memajukan pembangunan pemerintah dengan 

melaksanakan dari adanya tujuan kebijakan karier. 

 

2.8 Penataan Sumber Daya Manusia  

 

Manajemen PNS menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 dalam 

Soedarmayanti (2009: 94) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan 

evektivitas, efisiensi dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi 

dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan 

pemberhentian. 

 

Penataan ssumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan : 

1. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian 

2. Sistem diklat yang efektif 

3. Standar dan pola peningkatan kinerja 
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4. Pola karier yang jelas dan terencana 

5. Standar kompetensi jabatan 

6. Klasifikasi jabatan 

7. Tugas, fungsi dan beban tugas proposional 

8. Rekrutmen sesuai prosedur 

9. Penempatan pegawai sesuai keahlian 

10. Renumerasi memadai 

11. Perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian 

 

2.8.1 Tujuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

 

Tujuan pembinaan PNS adalah menciptakan aparatur negara profesional, netral 

dari kegiatan dan pengaruh politik, bermoral tinggi, berwawasan global, 

mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta memiliki tingkat kesejahteraan 

material dan spiritual. 

 

Menurut Sedarmayanti (2009: 95), perencanaan kebutuhan pegawai dilaksanakan 

berdasarkan: 

1. Memberdayakan secara optimal pegawai yang sudah ada dalam organisasi. 

2. Memmerhatikan beban kerja yang ada saat ini dan memperkirakan beban kerja 

masa yang akan datang 

3. Memmerhatikan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang diperlukan institusi 

unit organisasi 

4. Memmerhatikan kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan pegawai 
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Inti penataan sumberdaya manusia adalah: 

1. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian 

2. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem. Pendidikan dan latihan yang 

efektif. 

3. Standarisasi dan peningkatan kinerja 

4. Pola karier yang jelas dan terencana 

 

Berkaitan dengan hal tersebut maka kondisi yang diharapkan dengan penataan 

sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang diarahkan pada 

peningkatan pendayagunaan PNS melalui perbaikan jumlah, komposisi, 

kompetensi dan distribusi PNS yang ada pada tiap instansi pemerintah. 

1. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi dan penyelenggaraan pendidikan 

dan latihan PNS 

2.  Mengupayakan standar dan peningkatan kinerja 

3. Penyusunan dan penyempurnaan pola karier yang jelas dan terencana 

4. Jumlah, jenis, dan kualitas pegawai ditetapkan berdasarkan analisis beban 

kerja 

5. Terwujudnya pembagian tugas, fungsi dan beban kerja proporsional yang 

mengutamakan hak dan kewajiban 

6. Menyenpurnakan sistem rekrutmen dan sistem promosi pegawai berdasarkan 

kinerja faktual. 

7. Mengoptimalkan efektivitas sistem informasi manajemen pegawai 

8. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

9. Memperbaiki sistem pengawasan dan disiplin pegawai 

10. Memantapkan sistem penilaian kerja dan pola karier pegawai. 
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2.8.2 Penilaian Kinerja dan Instrument Pengukuran Kinerja 

 

2.8.2.1 Penilaian Kinerja 

 

Adalah salah satu tahapan penting dalam siklus pengembangan sumber daya 

manusia, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Sistem penilaian kinerja 

harus berlandaskan prinsip (Sedarmayanti, 2009: 101):  

a) Keadilan  

b) Transparansi 

c) Independensi 

d) Pemberdayaan 

e) Non Diskriminasi 

f)  Semangat Berkompetisi 

 

2.8.2.2 Instrument Pengukuran Kinerja 

 

Adalah alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai yang 

meliputi (Sedarmayanti, 2009: 101): 

a) Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, secara kualitas 

dan kuantitas kerja 

b) Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya berupa kerjasama, 

komunikasi, inisiatif dan lain-lain 

c) Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat padadirinya dan 

dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku mencakup kejujuran, 

tanggung jawab dan disiplin 
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d) Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam 

memeberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan 

secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan 

prioritas. 

 

2.8.3 Kesejahteraan Pegawai 

 

Adalah kondisi kehidupan yang mewujudkan motivasi keja tinggi secara 

berkesinambungan karena terpenuhnya kebutuhan pegawai baik fisik dan non 

fisik (Sedarmayanti, 2009: 101) Prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

penggajian: 

1.  Didasarkan pada kinerja pegawai 

2.  Bersaing 

3.  Keahlian 

4.  Kenaikan gaji yang dikaitkan dengan kerja perorangan 

5.  Didasarkan padakemampuan keuangan organisasi 

 

2.8.4 Sistem Informasi Kepegawaian 

 

Agar tersedia informasi kepegawaian yang akurat maka prinsip dalam sistem 

informasi kepegawaian sebagai berikut (Sedarmayanti, 2009: 104): 

1. Memuat data umum pegawai secara rinci 

2. Memuat data gaji dan tunjangan 

3. Memuat pendidikan formal dan informal 

4. Memuat rencana pengembangan setiap pegawai 
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5. Untuk keperluan tertentu ada data kepegawaian yang tidak dapat diakses 

karena bersifat rahasia 

6. Harus nnenggunakan standar atau format trtentu yang menunjukkan sistem 

7. Pengembangan sistem informasi kepegawaian secara fungsional dilakukan oleh 

lembaga formal yang terkait Sistem Informasi Kepegawaian Nasional 

8.  Padatingkat tertentu ada desentralisasi dalam pengadaan pegawai, dan keanika 

pangkat 

9. Pada region tertentu harus ada kepegawaian daerah atau wilayah 

10. Terdapat hubungan antara informasi kepegawaian pada tingkat nasional dan 

regional 

 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa dalam manajemen 

pegawai harus adanya penataan pada sumber daya manusia yang dimana 

bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Oleh karena itu penilaian kinerja 

dan kesejahteraan pegawai diperlukan agar dapat membuat pegawai menjadi 

termotivasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah tersebut dengan 

penataan yang telah dilakukan sesuai tujuannya masing-masing. 

 

2.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan SDM 

 

2.9.1Faktor Internal  

 

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari 

solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan 
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wewenang, banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan masih 

lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan 

kondisi kinerja borikrasi yang masih jauh dari harapan.  

 

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari 

sisi internal maupun eksternal.internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah 

membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak 

tersebut terkait dengan makin meningktnya tuntutan akan partisipasi masyarakat 

dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata 

kepemerintahan yang baik antara lain transparasi, akuntabilitas, dan kualitas 

kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, 

berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran 

disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), (Sedarmayanti, 2009: 310-311). 

 

Sedangkan menurut Kinggudu dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2009:125)faktor 

internal meliputi : 

1. Sistem informasi manajemen dan organisasi  

2. Sistm manajemen keuangan 

3. Sistem marketing dan pasar 

4. Sistem manajemen pelaksanaan 

 

Kedua pendapat diatas, terdapat perbedaan pendapat antara Siagiandan Kinggudu, 

disini Siagian lebih pada obyek material dari sebuah faktor internal yaitu variable-

variable khusus, sedangkan kinggudu lebih pada variable sistem dalam organisasi. 

Dari semua sistem tersebut secara kompleks menentukan kebutuhan sumber daya 
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manusia(SDM) karena sangat menentukan kebutuhan sumber daya yang 

diperlukan sehingga mampu mengarahkan kegiatan-kegiatan perencanaan SDM 

kearah yang sesuai dengan tuntutan organisasi. 

 

2.9.2 Faktor Eksternal 

 

Dilihat dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-

goverment) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan 

pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan 

makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, 

ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2009: 310-311). 

Sedangkan menurut pendapat lain yaitu menurut SP. Siagian Ambar Teguh 

Sulistiyani (2009:127) adalah : 

1. Situasi ekonomi 

2. Sosial budaya 

3. Politik 

4. Peraturan perundang-undangan 

5. Teknologi, dan 

6. Pesaing 

 

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan adanya suatu kemiripan seperti 

situasi ekonomi,politik,sosial dan budaya serta teknologi merupakan faktor luar 

yang oleh keduanya dibahas diatas, akan tetapi Siagian lebih peka pada pesaing 

karena jika pesaing lemah maka peluang cukup mudah untuk diraih. Sedangkan 

pada peraturan perundang-undangan akan memberikan batasan pada instansi 

maupun badan usaha yang bergerak dalam memperbaiki pemerintahan yang 

bersih. 
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2.10 Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) 

 

2.10.2 Pentingnya Penerapan Good Governance 

 

Pentingnya penerapan Good Governance sebagai kualitas hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, Governance 

mencakup tiga domain yaitu state (negara), private sector (sektor swasta) dan 

society (masyarakat). Oleh sebab itu Good Governance diartikan sebagai suatu 

proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders 

terhadap berbagai kegiatan perekonomian, social politik, dan pemanfaatan 

beragam sumber daya seperti sumberdaya alam, keuangan dan manusia bagi 

kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, 

pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayant, 

2009: 270). 

 

Prinsip utama unsur Good Governance menurut Sedarmayanti (2009: 289) yaitu: 

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) 

Tolak ukur atau indicator mengukur kinerja adalah kewajiban individu dan 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja melaui 

pengukuran subyektif. Menurut Ghartey dalam Sedarmayanti (2009: 105) 

akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milim siapa, yang 

mana dan bagaimana, akuntabilitasjuga merupakan instrument untuk kegiatan 

kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. 
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Menurut Sedarmayanti (2009: 289) akuntabilitas politik terdiri dari: 

a) Pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme penggantianpejabat 

atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha membangun monoloyalitas 

secara sistematis dan adanya definisi dan penaganan yang jelas terhadap 

pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegakan hukum 

b) Penanggunggugatan publik, yakni adanya pembatasan dan 

pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada 

pengembangan rasatanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di 

pemerintahan sector privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

halnya kepada pemilik (Stakeholders). Khusu dalam birokrasi , akuntabilitas 

merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja 

kualitas, inefisiensi dan perusakan sumber daya, serta transparansi 

manajemen keuangan, pengadaan, akunting dan dari pengumpulan sumber 

daya. 

2. Transparansi  

Dapat dilihat dari tiga asprk yaitu: 

a) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan 

b) Adanya akses informasi sehingga masyarakatdapat menjangkau setiap 

segi kebijakan pemerintah.  

c) Berlakunya prinsip check and balanceantara lembaga eksekutif dan 

legislatif. Tujuan transparansi adalah membangun rasasaling percaya 

antar pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus member 

informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. 
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3. Partisipasi 

Melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan 

atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah juga dilihat pada keterlibatan 

masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, 

termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti mendorong semua 

warga Negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung dan tidak 

usulan dan pendapat dala proses pengambilan keputusan, terutama member 

kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi 

aktif dalam menentukan masa depan. 

 

2.11 Kerangka Fikir  

 

Adanya Pengangkatan Pegawai Honorer daerah atau Tenaga Harian Lepas 

Sukarela(THLS) di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan suatu 

struktur sumber daya aparatur indonesia yang keberadannya membantu dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat 

khususnya didaerah.Denagan adanya Peraturan Bupati yang telah dikeluarkan 

maka Kepala BKN memberlakukan Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Audit Tenaga Honorer bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon CPNS 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 

telah dilakukan pendataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 

 

Berdasarkan data tenaga kerja honorer yang diterima dari instansi pusat, propinsi, 

kabupaten dan kota, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) PP No 

48 Tahun 2005 Tentang pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi CPNS, dalam 
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PP yang direvisi dengan PP No 43 Tahun 2007 jumlah Tenaga Honorer naik dari 

197.687 menjadi 370 ribu Tenaga Honorer.Dankini telah diatur pada Peraturan 

Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Tenaga harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah Tenaga Honorer sampai saat ini 

tercatat sebanyak 1.653 sedangkan jumlah Tenaga honorer Tahun 2011, Bidang 

Teknis 1340, Pol PP 239, Kesehatan 100, PU 62  yang telah dimasukan ke dalam 

database tenaga honorer daerah yang telah diterima oleh Kepala BKN.  

 
Yang akan dilakukan pendataan dengan adanya arahan penataan yang jelas dan 

sistematis diharapkan pegawai honorer daerah dapat memberikan konstribusi bagi 

perbaikan penyelenggaraan praktik pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat.Serta dengan adanya rencana pemerintah yaitu proses yang dilakukan 

suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil 

keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber 

daya manusia) untuk mencapai strategi ini agar berjalan sesuai ketentuan yang 

berlaku.Karena adanya visi, misi dan organisasi yang ada maka strategi pun akan 

berhasil. APBD yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan pemerintah yang telah 

ditetapkan maka akan dapat berjalan sesuai rencana yang akan dituju untuk 

menjadi lebih baik dalam proses pendekatan kinerjanya. 
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Gambar 1. Pola Penataan Pegawai 
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