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Buruknya pelayanan publik di beberapa daerah pemekaran, seperti Deputi bidang Pelayanan 
Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wiharto 
sampaikan, umumnya disebabkan tidak tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia, dan 
anggaran yang mencukupi (Waspada Online, 13 April 2011). Daerah kabupaten/kota, yang 
sedemikian banyak dan prematur, terbukti belum mampu menjadi agen-agen perubahan di 
daerah. Persoalan pengelolaan sumber daya manusia aparatur (PNS) daerah begitu kompleks 
karena banyak dicampuri kepentingan di luar administrasi pemerintahan.  Persoalan miskinnya 
pelayanan publik di daerah dapat ditelusuri semenjak diberlakukannya otonomi daerah di tahun 
1999, arogansi antar daerah, terutama kabupaten/kota, dalam urusan rekrut merekrut bahkan 
memecat pegawai (PNS) dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah provinsi, apalagi 
pusat.  Dapat dibayangkan terjadinya penggelembungan PNS mandul, alias tidak dapat bekerja 
karena mereka memang diangkat tidak berdasarkan kompetensi, akan tetapi lebih kepada 
hubungan kedekatan personal dengan penguasa di pemerintahan.  

Dilema keberadaan PNS daerah merupakan cerminan carut marutnya pengelolaan PNS di level 
atas, yaitu tingkat nasional.  Dapat dibayangkan bagaimana citra PNS menghujam deras 
ditengah-tengah maraknya kasus korupsi petinggi negeri yang menyeret aparatur negara, mulai 
dari sekelas staf biasa di bagian pemeriksaan pajak, pejabat pembuat komitmen, sampai puncak 
jabatan elit pemerintahan, setingkat dirjen ataupun menteri.  Pemerintahan SBY limbung diterpa 
desakan politik kuat menggeser posisi-posisi strategis para pembantunya yang akan berdampak 
pada seluruh jajaran PNS di bawahnya. 

Entah itu karena bisikan dari para pembantu dekat sang presiden, atau memang sudah melalui 
studi cermat bertahun-tahun tentang bagaimana me-menej persoalan PNS di republik ini, 
terbitlah kebijakan moratorium PNS atau CPNS berlaku awal September 2011.  Kebijakan 
semacam ini tidaklah lebih kontroversial dibandingkan kebijakan sebelumnya di tahun 2004, 
yaitu pengangkatan ribuan CPNS dari tenaga honorer yang berdampak pada penggembosan 
keuangan negara beserta penggemukan jajaran PNS minim kompetensi dan ancaman integritas.  

Lebih anehnya, kebijakan moratorium CPNS berupa penghentian sementara penerimaan PNS, 
membiarkan PNS lama berhenti dengan sendirinya, ternyata ditindaklanjuti dengan kebijakan 
tidak kalah membingungkan, yaitu janji pemerintah mengangkat 67 ribu tenaga honorer menjadi 
PNS dan tetap membuka seleksi penerimaan CPNS dari tenaga honorer (TV One, 20 
September 2011).  Pertanyaannya, dimana logika pengelolaan PNS para petinggi negeri ini, di 
satu sisi menyetop penerimaan CPNS, di sisi lain menerima dari tenaga honorer yang 
kredibilitas dan integritasnya diragukan?

Anatomi Persoalan Moratorium PNS



Salah seorang anggota Komisi II dari fraksi partai berkuasa, dalam wawancara di 
Republika.co.id (4 Agustus 2011) mengatakan bahwa “dengan kebijakan moratorium, para 
penanggung jawab pengelola birokrasi bisa fokus pada penata-ulangan formasi sumber daya 
manusia (SDM) abdi negara”.  Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa APBN selama ini 
tersedot membiayai belanja pegawai alias menggaji PNS. Pernyataan anggota dewan terhormat 
ini ada benarnya, akan tetapi sudahkah anggota dewan beserta jajaran pemerintahan bertanggung 
jawab pada pengelolaan PNS, mengerti duduk persoalan PNS sebenarnya.  Kebijakan 
moratorium tidak akan serta merta menjawab kebutuhan akan ketersediaan PNS yang bermental 
pelayan masyarakat, namun sebaliknya mengembangbiakkan PNS “kurang daerah” tanpa ada 
suntikan berupa “darah segar” untuk mengganti PNS yang sudah di ambang pensiun.  

Sudah menjadi fakta jika para PNS baik di pusat dan daerah disinyalir masih kerasan dengan 
mindset lama, yaitu mengabdi untuk kepentingan pimpinan dan dirinya sendiri.  Kinerja mereka 
yang seharusnya memperhatikan kebutuhan pelayanan pada konsumen, yaitu masyarakat 
ternyata hanya disikapi sebagai menjalankan business as usual. Pemerintah gerah menghadapi 
cercaan publik dan mengambil jurus pamungkas, berharap terpaan angin mereda, dengan 
kebijakan moratorium.  

Sesaat moratorium seperti solusi cerdas cepat pemerintah yang memang sangat reaktif 
menjawab penolakan pasar akan pelayan-pelayan publik yang korup dan tidak pro rakyat. 
Namun demikian, bikrokrasi pemerintah selayaknya organisasi akan selalu memerlukan 
generasi baru.  Sehingga, gap antara generasi dihasilkan dari moratorium dapat dihindari.  Sulit 
dibayangkan apabila nanti, moratorium dicabut, PNS kita akan berisi tenaga-tenaga loyo karena 
kehabisan diperas atau bahan bakunya memang sudah lemas.  Tenaga-tenaga barupun akan 
mundur teratur, lebih memilih bersaing di kompetesi pasar kerja swasta yang lebih 
menggiurkan.  

Kemudian, kebijakan lanjutan berupa pengangkatan PNS honorer dan seleksi PNS dari honorer 
seolah-olah menjawab keraguan publik akan pengisian tenaga baru di dalam pemerintahan.  
Namun, perlu dicermati bahwa tenaga honorer tidak sama dengan mereka-mereka yang lulus 
seleksi PNS berlatar pendidikan mencukupi.  Tenaga honorer atau tidak tetap, banyak yang 
direkrut tanpa memperhatikan kompetensi.  Kedekatan merupakan faktor paling banyak 
berperan terutama di daerah dalam menentukan siapa saja yang dapat masuk ke jajaran birokrasi.  
Tenaga honorer bukan hanya terdiri dari mereka yang berusia belia penuh gejolak perubahan, 
akan tetapi didominasi oleh mereka yang sudah “uzur” jauh dari semangat perubahan.

Bukan tidak mungkin bahwa kebijakan moratorium PNS merupakan salah satu trik pemerintah 
pusat untuk menggolkan misi selanjutnya, yaitu membuka penerimaan CPNS dari tenaga 
honorer.  Menurut penulis, kebijakan pertama moratorium PNS sampai yang paling terkini 
tersebut merupakan satu mata rantai kebijakan anti reformasi birokrasi, karena kebijakan 
pengelolaan PNS semestinya mengedepankan semangat reformasi dengan profesionalisme 
sebagai kunci sukses.  Cara membentuk profesionalisme PNS adalah dengan mendorong solusi 
cerdas dengan memperbaiki kompetensi PNS melalui upaya pendidikan dan pelatihan yang 
dihubungkan dengan mekanisme reward and punishment, bukan dengan kebijakan moratorium 
dan lainnya yang tidak peka terhadap perubahan, bahkan menciptakan lebih banyak PNS 



mandul anti perubahan. 

(Pendapat ini merupakan murni pendapat pribadi bukan mewakili institusi)


