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TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Pusat akan menghapus PNS berstatus tenaga 

honorer di tiap pemerintahan. Dengan adanya keputusan tersebut akan mengakibatkan nasib 

para pegawai honorer ke depannya menjadi suram. Berdasarkan ketetapan tersebut 

nampaknya Kabupaten Kutai Kartanegara belum menghapus aturan tenaga honorer yang ada 

di pemerintah.  

Sekda Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan dirinya belum mendapatkan laporan 

secara resmi dari pemerintah pusat. Mengenai penghapusan tenaga honorer itu belum bisa 

dilaksanakan sebelum dikeluarkannya surat resmi dari pemerintah pusat. “Belum dapat 

laporan itu,” kata Sunngono, Jumat (24/1/2020) Mengenai jumlah tenaga honorer di Kukar 

sekitar 7.000 itu ia enggan mengomentari . Sebab masih perlu hitungan yang pasti berapa 

jumlah total tenaga honorer yang ada di pemerintah kukar. “Masih dihitung,” katanya. 

Pemerintah saat ini belum memutuskan apa yang harus dilakukan kedepannya terkait 

penghapusan tenaga honorer yang ada. Saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah 

pusat terkait kebijakan tersebut. 

Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan secara bertahap 

menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status 

pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya, status pegawai yang bekerja di 

instansi pemerintah hanya ada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja alias PPPK. Hal tersebut adalah hasil dengar rapat dengar pendapat antara 

anggota dewan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Nasional di Kompleks Parlemen, Senin, 20 Januari 

2020.  
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“Kalau bunyinya begini maka DPR, Kementerian PAN-RB dan BKN harus mengambil 

kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI 

Arif Wibowo dalam rapat tersebut. Ia mengatakan sebelumnya suah ada kebijakan 

Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan rekrutmen honorer. Ke depannya, ia 

meminta Kementerian PAN-RB juga menyiapkan kebijakan yang bisa menghentikan 

rekrutmen pegawai honorer yang tidak seenaknya sendiri. Arif mengatakan, atas nama 

Undang-Undang, rekrutmen tenaga honorer tersebut tidak boleh lagi dilakukan. “Nanti kita 

panggil lagi Kepala BKN dan PAN-RB apakah ada kebijakan yang dikeluarkan yang 

signifikan”. Pada periode sebelumnya, pemerintah pusat sudah mewanti-wanti pemerintah 

daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer. Menteri PAN-RB kala itu, Syafrudin, 

mengancam akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk 

pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggar. “Pemda tidak boleh rekrut 

honorer, nanti disanksi Mendagri,” katanya di Hotel The Westin, Jalan Rasuna Said, Rabu 21 

Agustus 2019. Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB atau KemenpanRB, dan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis 

pegawai seperti tenaga honorer. 
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Catatan: 

➢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah undang-

undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disingkat 

dengan UU ASN. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 6 UU 

ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK 

(pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). PNS merupakan Pegawai ASN yang 
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diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor 

induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan Pegawai AS yang diangkat sebagai 

pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 21 UU ASN 

menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sedangkan 

Pasal 22; PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta 

pengembangan kompetensi. 

➢ Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas 

pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 

dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi  pada 

jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen 

PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan 

prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, 

pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, 

penilaian kinerja, pengganjian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, 

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, Manajemen 

PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, 

pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan 

perjanjian kerja, dan perlindungan Kegiatan operasional PPPK diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja. 


