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MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 
 
A. Pengertian Manajemen PNS 

 

 Alvin Toffler dalam bukunya “The Third Wave” (1991) yang mengklasifikasikan 
karakteristik sumber daya manusia yang terkait dengan perubahan sosial yang terjadi 
dalam tiga gelombang yaitu:  
(1) Gelombang pertama merupakan era pertanian yang lebih mengutamakan tanah 

dan kerja fisik sebagai faktor-faktor utama produksi. Karakteristik sumber daya 
manusia yanglebih mengutamakan fisiknya . 

(2) Gelombang kedua merupakan era industri, pada masa era industri ini kerja fisik 
beralih kepada mesin-mesin industri sehingga dibutuhkan keterampilan-
keterampilan yang spesifik yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia.  

(3) Gelombang ketiga merupakan era informasi, sumber utama pada era ini adalah 
semua pengetahuan dan teknologi yang dapat didayagunakan. Pada era ini 
aspek sumber daya manusia sangat diperlukan dibandingkan dari gelombang 
sebelumnya yaitu era tenaga manual dan clerical.  

 

 Beberapa dasar hukum pokok terkait PNS 
1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  
2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian 
 

 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 43 Tahun 
1999 pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan upaya-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. 
 

 Manajemen PNS ini diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Oleh 
karena itu, dibutuhkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil 
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.  

 

 Lebih lanjut dalam pasal 13 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa kebijaksanaan 
manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, 
pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, 
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. 

 
B. Pegawai Negeri Sipil 

 

 Konsideran menimbang UU 8/1974 : “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan 
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan 
berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai 
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Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang 
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, 
berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”. 

 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 Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

 Kedudukan PNS: 
a. 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. 

b. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai 
Negei harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak 
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

c. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 

 

 Kewajiban PNS (Pasal 4 s/d 6) : 
a. Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 
b. Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan 

yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab. 

c. Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan 
d. Wajib menaati Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin 
 

 Hak PNS  (Pasal 7 s/d 10) 
a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 

dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. 
b. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. 
c. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena 

menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. 
d. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam 

dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak 
dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. 

e. Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. 
f. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 

berhak atas pensiun. 
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C. Pemindahan PNS 
 

 Pasal 22 : Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, 
dan/atau wilayah kerja. 

 Penjelasannya : Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk 
memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan 
perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama 
bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. 

 Berdasarkan Pasal 17 PP No.9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian PNS, pemindahan  PNS antar Kab/Kota, atau Kab/Kota ke 
Provinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembinan Kepegawaian daerah (Gubernur) yang 
dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan pejabat tersebut. 

 Terkait perpindahan bagi pejabat struktural diatur dalam  Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

 Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, 
dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan 
tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon 
III ke atas. 

  Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud 
diprioritaskan bagi pejabat yang memimpin satuan organisasi dalam jabatan 
struktural eselon III ke atas dengan pertimbangan bahwa pada umumnya jabatan 
struktural eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu satuan 
kerja tertentu, seperti Kepala Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, Kepala 
Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi dan 
lain sebagainya. 

 Dalam upaya menegakkan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, perlu 
dilakukan perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja : 
a. Antar Departemen/Lembaga; 
b. Antara Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga; 
c. Antar Daerah Propinsi; 
d. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya; 
e. Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau 
f. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi. 

 Secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut 
dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak 
seseorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu.  

 Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah 
dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pusat dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. 

 Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara : 
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a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama. 
b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih 

tinggi. 
c. Diagonal, yaitu perpindahan dari : 

1) Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. 
2)  Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural. 

 Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan 
perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang 
lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon IIb) dipindahkan dan diangkat menjadi 
Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/Kota (eselon IIIa). 

 Prosedur perpindahan jabatan struktural dengan pindah instansi, diatur sebagai 
berikut : 
a. Perpindahan jabatan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan 

instansi penerima sesuai dengan kebutuhan jabatan. 
b. Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal Pegawai Negeri 

Sipil untuk mendapat persetujuan. 
c. Sebelum Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal, 

terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan Baperjakat. 
d. d. Surat permintaan tersebut dibuat menurut contoh sebagai-mana tersebut 

dalam Anak Lampiran I-b. 
e. Apabila Pimpinan Instansi asal yang bersangkutan menyetujui, maka Pimpinan 

Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat menurut 
contoh sebagaimana tersebut Anak Lampiran I-c. 

f. Perpindahan dalam jabatan dilakukan berdasarkan persetujuan antara Pimpinan 
instansi asal dan Pimpinan instansi penerima. 

g. Berdasarkan persetujuan Pimpinan instansi asal, maka instansi penerima 
mengusulkan kepada : 
1)  Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan : 

a) Antar Departemen/Lembaga; 
b) Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga; 
c) Antar Daerah Propinsi; 
d) Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/ Kota Propinsi 
lainnya. 

2)  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan 
pemindahan : 

a) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; 
b) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi. 

h. Ketentuan mengenai usul pemindahan antar instansi dan penetapan surat 
keputusan pemindahannya dibuat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

i. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima 
menerbitkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural. 

j. Asli atau petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural disampaikan 
kepada yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada : 
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a. Pimpinan Instansi asal Pegawai Negeri Sipil untuk digunakan sebagai dasar 
penerbitan surat keputusan pemberhentian dari jabatan. 

b. Direktur Jenderal Anggaran. 
c. K epala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi 

Kepegawaian. 
d. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 
e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS yang bersangkutan 

untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat. 
f. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan untuk Pegawai 

Negeri Sipil Daerah. 
g. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

 
D. Kode Etik dan Disiplin PNS 

 Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 
Etik  PNS bahwa PNS hendaknya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang serta patuh dan taat terhadap standar 
operasional dan tata kerja. 

 Berdasarkan PP no 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa 
PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta 
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan. 

  


