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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang masalah 

Permasalahan pegawai honorer yang selama ini memang menjadi 

permasalahan kepegawaian di negara kita saat ini. Kedudukannya yang masih 

menjadi dilemma dalam arti apakah mereka masih diperlukan atau bahkan 

mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Mengenai kedudukan pegawai honorer 

dalam keadaan dan tatanan pendayagunaan aparatur negara sangatlah dinamis, 

terlebih lagi sejak ditetapkan dan  disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN ini. Sejak jatuhnya rezim orde baru, yang mana dalam era reformasi ini, 

sangat diharapkan dapat membawa perubahan serta harapan baru bagi negara kita 

menuju kehidupan yang lebih berpihak pada rakyat tanpa mengesampingkan 

kepentingan berbangsa dan bernegara. Misalnya saja, dalam peralihan sebuah 

kebijakan ekonomi dan dan kebijakan politik yang ada di negara kita. 

Pada tahun 1999 pengenalan tentang desentralisasi, otonomi yang lebih 

memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintahan daerah untuk menata 

sendiri perkembangan wilayahnya sendiri dan mengelola sumber daya yang ada di 

daerahnya sendiri sehingga dapat leluasa untuk mengelola perkembangan di 

wilayahnya masing-masing. 

Decentralization policy in Indonesia, as it has been implemented in recent 

years has impacted strongly on regional levels of government. An examination of 

how decentralization policy has affected good governance implementation at 

regional of government levels is timely.1 

Menurut Logeman, pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu 

hubungan dinas dengan Negara. Menurut hubungan dinas itu mereka wajib 

                                                           
1 Mardiasmo, Diaswati and Barners, Paul H, and Sakurai, Yuka (2008), Implementation of Good 

Governance By Regional Governments in Indonesia: The Challenges. In Brown, Kerry A. And 

Mandell, Myrna and Furneaux, Craig W. and Beach, Sandra, Eds. Proceedings Contemporary 

Issues in Public Management: the Twelfth Annual Conference of the International Research 

Society for Public Management (IRSPM XIII), pages pp. 1-36, Brisbane, Australia. 
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melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka.2 Aparatur Sipil 

Negara merealisasikan kebijakan pemerintah melalui pelayanan terhadap 

masyarakat. Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa siapapun dalam 

masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang apakah 

dia kaya atau rakyat biasa, harus mendapat perlakuan yang sama.3  

Di dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam 

pasal 6 dengan jelas disebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPK. 

Selanjutnya dalam pasal 7 UU Nomor 5 tahun 2014, PNS adalah Pegawai ASN 

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK, dan memiliki nomor induk 

pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat 

sebagai pegawai dengan perjanjian kontrak kerja oleh PPK sesuai dengan 

kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang 

ASN. 

Angka pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia juga menjadi salah 

satu permasalahan yang tidak bisa dianggap ringan, sebab dampak psikologis dari 

pengangguran tersebut dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi 

penganggur itu sendiri maupun bagi keluarganya. Terlebih lagi jika angka 

penganguran yang sangat tinggi bisa menyebabkan tergangunya stabilitas 

keamanan. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Salah 

satu tindakan pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah dengan 

membuka kesempatan kerja melalui pengadaan pegawai negeri sipil. Memang 

menjadi pegawai negeri sipil sampai saat ini ternyata masih menjadi salah satu 

pilihan yang masih diidam-idamkan para pencari kerja. Dengan adanya hak-hak 

yang akan didapat jika dapat menjadi pegawai negeri sipil tentunya pilihan unutk 

dapat menjadi pegawai negeri sipil menjadi rebutan oleh pencari kerja saat ini. 

Selain gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan lain yang ada, hak mendapatkan 

                                                           
2 Ninik Maryanti dan Basri Salipi, 1988, Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, 

PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5 
3 Tim Suara Pembaruan, 1995, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, cetakan pertama, PT 

Sinar Agape Press, Jakarta, hlm.31 
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tunjangan pensiun  diakhir pengabdiannya pada batas usia pensiun yang sudah 

ditentukan. 

UU Nomor 5 tahun 2014 kiranya juga dirasa merupakan tindakan 

pemerintah yang bertujuan ingin memecah kebuntuan tentang penanganan 

pengangguran yang ada saat. ini. Di dalam undang undang tersebut selain pegawai 

negeri sipil juga diatur dengan adanya pegawai pemerintah dengn perjanjian 

kontrak. Pegawai yang dimaksud  juga mempunyai hak-hak yang cukup 

menjanjikan seperti gaji dan tunjangan-tunjangan lain seperti diatur dalam UU 

ASN tersebut. Hanya sedikit perbedaan bahwa PPPK tidak mempunyai hak 

tunjangan pensiun. Namun agak sedikit disayangkan, PPPK yang merupakan 

pegawai ASN sampai dengan penulis mengadakan penelitian ini belum ada, baik 

dalam tata cara pengangkatannya maupun kedudukannya pada saat ini. Harapan 

baru bagi para pencari kerja dengan adanya PPPK diharapkan dapat menjadi 

alternatif pilihan. 

Permasalahan lain yang muncul disamping angka pengangguran yang 

tinggi adalah adanya tenaga honorer yang menjamur di berbagai instansi 

pemerintah. Keberadaan dari tenaga honorer tersebut bisa dikatakan dibutuhkan 

dan tidak dibutuhkan. Sebab dalam kenyataannya, dalam melakukan tugas-tugas 

pelayanan dalam pemerintahan, baik itu pada pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah, sebagian besar banyak dilakukan dan dikerjakan oleh 

pegawai honorer yang mana mereka diangkat oleh masing-masing instansi 

maupun Sauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam  Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa Tenaga honorer adalah seseorang 

yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam 

pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau 

yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di 

antara para tenaga honorer itu, ada yang sudah lama bekerja dan mengabdi kepada 

pemerintah dan keberadaan dari tenaga honorer tersebut memang sangat 

dibutuhkan oleh pemerintah. Mereka sudah lama bekerja dan mengabdi pada 

pemerintah di instansi maupun SKPD yang bersangkutan serta keberadaannya 
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memang masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Akan tetapi, sebagian besar 

tenaga honorer tersebut telah berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan 

sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada mereka tidak 

dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga bagi mereka perlu adanya 

perlakuan secara khusus untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS).  

Dengan dikeluarkan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 

Calon Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 

pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah. 

Dalam pasal 6 PP Nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu tenaga honorer 

pada instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari dari APBN dan 

APBD.  

b) bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu tenaga honorer 

pada instansi pemerintah yang penghasilannya tidak bersumber dari APBD 

dan APBD, akan tetapi bersumber dari dana lain misalkan dari sekolah. 

PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 

Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ini, 

merupakan peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus dan 

mengecualikan beberapa pasal dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 

Tahun 2002. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan peraturan 

pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut dapat memenuhi 

syarat yang sudah ditentukan, baik itu syarat administratif maupun syarat-syarat 

lain yang ditentukan dalam peraturan ini, serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. Dalam peraturan pemerintah ini, juga ditentukan prioritas jenis tenaga 

honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS. Demikian juga urutan prioritas usia 

dan masa bekerja sebagai tenaga honorer yang akan menjadi pertimbangan dalam 

pengangkatannya menjadi CPNS. 
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Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam peraturan 

pemerintah ini termasuk guru bantu/kontrak, Guru Tidak Tetap (GTT), tenaga 

kontrak, Tenaga Tidak Tetap (TTT), dll. Para tenaga honorer yang masuk dalam 

kategori yang diatur dalam peraturan pemerintah ini selain mereka yang 

penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD, juga para tenaga honorer yang 

penghasilannya tidak dibiayai baik dari APBD maupun APBN. Selain itu mereka 

harus memenuhi syarat yang lain yaitu sudah memiliki masa kerja sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tanggal 01 Januari 2006. 

 PP Nomor 56 tahun 2012 sebagai perubahan atas PP Nomor 48 tahun 

2005 ada beberapa perubahan yang mendasar tentang ketentuan dalam 

pengangkatan tenaga honorer. Berikut penulis uraikan perubahan mendasar pada 

kedua peraturan pemerintah tersebut. 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 

PP Nomor 48 Tahun 2005 PP Nomor 56 Tahun 2012 

No. Isinya No. Isinya 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Didasarkan pada usia dan masa 

kerja, sebagaimana telah diatur 

dalam pasal 3 ayat 2. 

Diprioritaskan untuk tenaga 

honorer yang sumber 

penghasilannya dari APBN dan 

APBD, sebagaimana diatur dalam 

pasal 6 ayat 1 

Pada prinsipnya diprioritaskan 

untuk tenaga honorer yang  

berusia paling tinggi dan 

mempunyai masa kerja paling 

banyak. 

Pengangkatan dilakukan melalui 

seleksi administrasi, disiplin, 

integritas dan tes tertulis. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Untuk tenaga honorer yang 

penghasilannya bersumber baik 

dari APBN/ABBD dan 

penghasilannya tidak bersumber 

dari APBN/APBD, sebagaimana 

diatur dalam pasal 6. 

Tenaga honorer yang 

penghasilannya bersumber dari 

APBN/APBD dilakukan melalui 

pemeriksaan administrasi setelah 

dilakukan verifikasi dan validasi. 

Tenaga honorer yang sumber 

penghasilannya tidak berasal dari 

APBN/ABBD, dilakukan melalui 

pemeriksaan administrasi setelah 

dilakukan verifikasi dan validasi, 

serta ujian tertulis. 
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Dengan melihat tabel perbedaan di atas masih perlu keseriusan dari 

pemerintah untuk menangani tenaga honorer yang ada. Nyatanya dalam 

perkembangannya, tenaga honorer yang ada semakin lama semakin bertambah 

walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk 

mengangkatnya menjadi CPNS. Hal ini dapat disebbakan oleh beberapa faktor, 

antara lain kurangnya lapangan kerja yang ada dibanding dengan banyaknya 

jumlah lulusan pencari kerja, tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

pencari kerja belum bisa memenuhi harapan yang dibutuhkan oleh instansi 

maupun perusahaan, dan alternatif terakhir bagi pencari kerja yang kesulitan 

mencari kerja sehingga menjadi tenaga honorer menjadi pilihan yang harus 

dilakukan walaupun sudah diketahui hak-hak yang diterima menjadi tenaga 

honorer mungkin belum bisa untuk mencukupi kehidupan hidup. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap penulis terhadap salah satu tenaga honorer  

yang bernama M. Lina Budi Astuti yang berkerja di salah satu instansi pendidikan 

negeri di wilayah Kabupaten Klaten. Dikatakannya bahwa4 : 

“Selain mengabdikan diri kepada negara, menjadi tenaga honorer hanya 

sebagai alternatif pilihan terakhir dikarenakan kurangnya lapangan keja yang 

disediakan oleh pemerintah, dan harapan yang utama adalah agar dapat menjadi 

PNS setelah ada perhatian dan penghargaan dari pemerintah atas pengabdiannya.” 

 

Namun berbeda lagi dengan pendapat tenaga honorer yang lain, seperti 

yang diungkapkan oleh Agung Prasetya. Disampaikannya bahwa : 

“Menjadi tenaga honorer merupakan pengabdian yang mulia dan akan 

terus dilakukannya walaupun hak-hak yang diterima belum sebanding dengan 

pengabdian yang dilakukan, namun harapan perhatian dari pemerintah untuk 

mengangkat sebagai CPNS sangat ditunggu-tunggu bagi semua tenaga honorer.”5  

 

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis sampaikan bahwa mayoritas 

tenaga honorer yang ada menjadi CPNS adalah harapan satu-satunya. Mereka rela 

untuk menerima upah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

tanpa mengetahui sampai kapan mereka dapat mendapat perhatian dari pemerintah 

                                                           
4 Wawancara dengan M. Budi Astuti, Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA N 1 Polanharjo, Kabupaten Klaten, 
pada tanggal 10 Juli 2017 
5 Wawancara dengan Agung Prasetya, Guru Tidak Tetap (GTT) di SMK Negeri 1 Juwiring, Kabupaten 
Klaten, pada tanggal 11 Juli 2017 
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untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah sebenarnya juga 

sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan perhatian yang 

layak buat semua tenaga honorer. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan 

berupa peraturan-peraturan pemerintah yang dapat mengakomodir tenaga honorer 

yang ada untuk dapat diangkat menjadi CPNS sejak tahun 2005, yaitu dengan 

mengeluarkan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer 

menjadi CPNS.  

Namun, setelah dilakukan evaluasi, dalam kenyataannya sampai dengan 

Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang penghasilannya 

dibiayai dari APBN dan APBD dan tenaga honorer tersebut memenuhi syarat PP 

Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2007 tetapi belum diangkat sebagai CPNS. Selain itu masih 

banyak juga tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan 

tersebut, akan tetapi mereka sampai sekarang masih bekerja dan mengabdi secara 

terus menerus di berbagai instansi pemerintah. Hal ini masih menjadikan problem 

bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang dari 

tahun ke tahun semakin bertambah. Padahal sesuai dengan pasal 8 PP Nomor 48 

tahun 2005, pemerintah telah melarang instansi – instansi pemerintah untuk 

mengangkat tenaga honorer dengan harapan bahwa tenaga honorer yang masih 

tersisa atau belum dapat diangkat menjadi CPNS. 

Akan tetapi, sampai sekarang masih banyak terdapat instansi pemerintah 

yang mengangkat dan mempekerjakan tenaga honorer dengan alas an bahwa 

mereka dibutuhkan untuk membatu tugas-tugas yang tidak dapat dikerjakan oleh 

PNS karena berbagai faktor seperti kurangnya penguasaan kompetensi dan 

kurangnya personel PNS di instansi serta SKPD yang bersangkutan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

pegawai honorer yang bekerja dan mengabdi pada instansi pemerintah serta 

penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diangkat 

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014. 
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Dalam peraturan pemerintah tersebut dikenal dengan istilah Tenaga Honorer 

Kategori I (K-1) dan Tenaga Honorer Kategori II (K-2). Adapun yang dimaksud 

dengan Tenaga Honorer Kategori I (K-1) adalah tenaga honorer yang sumber 

pembiayaannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan/atau sumber pembiayaannya dibiayai dari Anggaran Pendapattan dan Belanja 

Daerah (APBD). Sedangkan Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yaitu Tenaga 

Honorer yang sumber pembiayaannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pembiayaannya dibiayai oleh 

Anggaran Pendapattan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi sumber penghasilan dari 

tenaga honorer kategori II (K-II) ini berasal dari sumber lain misalnya saja dari 

anggaran komite sekolah.  

Di beberapa daerah hampir di seluruh wilayah nusantara ini, jenis tenaga 

honorer kategori II (K-2) ini sangatlah jumlahnya ratusan ribu orang yang bekerja 

dan mengabdi di berbagai instansi pemerintah. Mereka yang notabene sudah 

berusia lanjut dan sudah puluhan tahun bekerja dan mengabdi pada pemerintah, 

dengan penghasilan yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Dari ukuran loyalitas pengabdian mereka sudah tidak diragukan lagi. 

Perhatian dari pemerintah sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan untuk dapat 

merubah status mereka lebih jelas dan pasti yaitu diangkat menjadi pegawai 

negeri. Sehingga untuk menghargai loyalitas dan pengabdian para tenaga honorer 

maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengangkatan tenaga 

honorer menjadi CPNS, dengan mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2012 tentang 

perubahan atas PP Nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43 tahun 2007, yang 

memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang sumber pembiayaannya dari 

APBD dan APBN serta tenaga honore yang sumber pembiayaannya tidak dibiayai 

dari APBD dan APBN dimana mekanisme pengangkatannya dilakukan verifikasi 

dan validasi terlebih dahulu kemudian dilakukan melalui pemeriksaan 

kelengkapan administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer yang 

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme.  
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Selain masalah-masalah tersebut di atas, persoalan-persoalan lain yang 

muncul berkaitan dengan manajemen pegawai negeri sipil, adalah masalah 

keberadaan tenaga honorer itu sendiri. Keberadaan mereka di instansi – instansi 

pemerintah juga sangat diperlukan sekali baik di instansi pemerintahan pusat dan 

instansi pemerintahan daerah. Dalam kenyatannya, untuk membantu berjalannya 

tugas-tugas pemeritahan lebih lancar, baik di pemerintahan pusat maupun di 

pemerintahan daerah, tugas-tugas tersebut bisa kita lihat bahwa sebagian 

dilakukan oleh tenaga honorer. Di sekolah-sekolah saja contohnya, banyaknya 

tenaga honorer baik Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap 

(PTT), jumlahnya sangat banyak sekali. Kondisi dan keberadaan tenaga pengajar 

dan tenaga administrasi yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri masih dirasa 

kurang untuk mengampu mengajar dengan jumlah siswa maupun rombongan 

belajar yang ada. Juga tenaga administrasi yang berstatus sebagai pegawai negeri 

masih sangat minim untuk menjalankan tugas administrasi di sekolah. Sehingga 

hal ini menyebabkan tenaga honorer yang ada di si instansi pendidikan juga 

sangat diperlukan untuk mendukung tugas-tugas yang diampu oleh pegwai yang 

sudah bestatus sebagai pegawai negeri sipil.  

Namun, para tenaga honorer tersebut sangatlah bervariasi jenisnya, ada 

yang telah lama mengabdi kepada pemerintah dan keberadaanya sangat 

diperlukan oleh pemerintah namun juga ada tenaga honorer yang baru 

mengabdikan diri dan keberadaan mereka juga sangat diperlukan.  Dan, untuk 

menyelesaikan permasalahan tenaga honorer tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi 

CPNS. Para tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah dan 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah serta memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh peraturan pemerintah maka, dapat diangkat menjadi CPNS. 

Bermula dari filosofis ingin mengangkat CPNS dari tenaga honorer sebagai 

penghargaan/apresiasi pengabdian mereka terhadap pemerintah, maka 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi 
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CPNS. Pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah sampai dengan 

tahun 2014. 

Namundalam prakteknya, pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2012 tersebut 

ternyata mengalami banyak kendala. Apa yang menjadi harapan dari filosofis 

pemerintah tersebut yaitu adanya penghargaan terhadap tenaga honorer yang telah 

mengabdi pada pemerintah melalui perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS, 

pada kenyataannya belum bisa menuntaskan atau mengakomodir semua honorer 

yang ada. Selain itu, pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut ternyata juga 

menjadi beban, hal ini disebabkan karena kondisi tenaga honorer yang ada di 

daerah sangat berbeda-beda tau bervariasi, misalnya  : 

a. Pejabat yang mengangkat tenaga honorer bervariasi. 

b. Sumber pembiayaan tenaga honorer sumbernya tidak hanya dari 

APBN/APBD, tapi juga dari pendapatan lainnya. 

c. Tempat bekerjanya tenaga honorer tidak di hanya instansi pemerintah tetapi 

diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan gaji dari APBN/APBD. 

d. Banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan PP 56 Tahun 2012 

karena Usia dan Masa Kerja. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 dikenal dengan 

beberapa jenis tenaga honorer. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : 

1) Tenaga Honorer Kategori I  (K-1)  

Adalah tenaga honorer yang sumber penghasilannya dibiayai dari 

APBN dan/atau APBD,  dan mereka  diangkat oleh pejabat yang berwenang, 

bekerja dan mengabdi pada pemerintah secara terus-menerus. Masa kerja 

minimal  1 (satu) tahun pada tanggal  31 Desember 2005 dan sampai sekarang 

ini masih bekerja secara terus menerus; berusia minimal 19 (sembilan belas) 

tahun dan maksimal dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 

2006.  

2) Tenaga Honorer Kategori II (K-2)  

Yang dimaksud dengan tenaga honorer kategori II (K-2) adalah tenaga 

honorer yang sumber penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau  dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan, mereka diangkat oleh pejabat 

yang  berwenang dan  bekerja di instansi pemerintah secara terus menerus, 

masa minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai 

sekarang ini masih bekerja secara terus menerus, berusia minimal 19 

(sembilan belas) tahun dan maksimal dari 46 (empat puluh enam)  tahun pada 

tanggal 1 Januari 2006. 

Di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 terdapat 4 tenaga honorer Kategori 

I (K-1), 2565 tenaga honorer kategori II (K-2) dan ribuan tenaga honorer non 

kategori. Dan pada hari Minggu, 23 Nopember 2013 telah diadakan seleksi 

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Namun dalam seleksi tersebut 

hanya dikhususkan untuk tenaga honorer kategori I (K-1) dan tenaga honorer 

Kategori II (K-2), sedangkan tenaga honorer non kategori tidak dapat mengikuti 

seleksi tersebut dikarenakan amanat dari PP Nomor 56 tahun 2012 yang 

menentukan siapa saja tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi untuk dapat 

diangkat mejadi CPNS. Sehingga tenaga honorer non kategori tersebut sampai 

sekarang belum ada kejelasan nasibnya akan dikemanakan. Harapan status 

sebagai pegawai tetap atau pegawai negeri dirasa masih sebuah impian yang 

belum ada ujung kejelasannya. 

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang sudah penulsi sebutkan 

di atas, maka disini penulis sangat tertarik untuk mengambil judul tersebut di atas,  

karena PP Nomor 56 Tahun 2012 sebagai produk hukum pemerintah yang 

diharapkan dapat mengakomodir tuntutan semua tenaga honorer untuk diproses 

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun pada kenyataannya  bahwa 

di Kabupaaten Klaten membuktikan bahwa pelaksanaan dari peraturan pemerintah 

sebagai salah satu produk hukum tersebut ternyata malah menimbulkan 

permasalahan-permasalahan dan ketidakpuasan dari para tenaga honorer yang 

sampai saat ini belum dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS). Sehingga kedepan diharapkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah 

tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua tenaga honorer yang mengabdi 

pada pemerintah dapat diangkat semua menjadi CPNS sesuai dengan peraturan 

perudang-undangan yang berlaku. 
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Riset dan tulisan yang pernah dilakukan oleh Y. Budi Susilowati yang 

berjudul penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Klaten memaparkan tentang 

impelementasi dari peraturan tersebut di Kabupaten Klaten tentang pengangkatan 

tenaga honorer dan hasilnya hanya mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala 

maupun hambatan dalam pengimplementasian PP Nomor 43 Tahun 2007 tersebut. 

Sedangkan disini kami mengambil permasalahan yang menitik beratkan 

pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang 

pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 

Kabupaten Klaten, yang ternyata menyisakan banyak persoalan diantaranya 

tenaga honorer kategori II (K-2) yang sudah mengikuti seleksi pengangkatan 

tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dan 

tahun 2014 serta tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti proses seleksi 

tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang berupa PP Nomor 56 tahun 2012 

tersebut tidak dapat mengakomodir keberadaan mereka. Untuk lebih jelasnya 

maka disini akan penulis gambarkan skema sebagai berikut : 
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APRESIASI TERHADAP  
PENGABDIAN TENAGA 

HONORER 

Gambar 01 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
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2016 
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DIANGKAT 
LANGSUNG 

DIANGKAT 
MELALUI SELEKSI 

BELUM ADA 
KEJELASAN??? 

YANG TIDAK LOLOS 
SELEKSI??? 

LOLOS SELEKSI 
DIANGKAT CPNS 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan membaca permasalahan di atas maka disini penulis 

mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan 

tenaga honorer menjadi CPNS di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana nasib Tenaga Honorer yang tidak lolos dalam seleksi 

pengangkatan Tenaga Honorer sebagai CPNS sesuai dengan PP Nomor 

56 Tahun 2012 di Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana model pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang 

relevan untuk diterapkan, sehingga dapat memecahkan permasalahan 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan 

di atas disini penulis mengambil tujuan penelitian adalah sebagai berikut  : 

1. Untuk dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 

2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Klaten dari aspek efektivitas hukum. 

2. Untuk mengetahui bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos 

seleksi pengadaan CPNS berdasarkan dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. 

3. Untuk mengetahui model pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 

yang relevan untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan tenaga 

honorer yang ada. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, nantinya diharapkan dapat 

mampu memberikan kontribusi/masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran 

yang dapat berguna, diantaranya  : 

1. Mampu memberikan kontribusi/masukan-masukan serta pemikiran-

pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya HTN dan HAN yang 

sekarang ini sedang berkembang dengan pesat. 

2. Mampu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak yang 

terkait dengan kegiatan pengadaan CPNS khususnya dalam pengambilan 

kebijakan. 

3. Diharapkan dengan adanya model pengangkatan tenaga honorer yang 

ditawarkan penulis nantinya akan dapat digunakan untuk membantu 

permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


