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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Kapita Selekta Manajemen Kepegawaian adalah rangkuman 
pembahasan ringkas berbagai isu aktual yang terkait dengan berbagai 

kebijakan manajemen kepegawaian yang menunjukkan dinamika perkembangan 
ilmu manajemen kepegawaian. 

Karena keterbatasan jumlah jam pelajaran yang disediakan tentu tidak 
semua isu aktual yang terkait dengan manajemen kepegawaian dapat 
disampaikan sebagai pokok bahasan. Namun demikian, isu aktual yang  
disajikan pada tiap pokok bahasan kiranya dapat menunjukkan betapa 
manajemen kepegawaian sebagai ilmu mengalami perkembangan yang pesat di 
masyarakat. Perkembangan tersebut dipastikan tidak berdiri sendiri, melainkan 
terjadi akibat perkembangan tuntutan masyarakat pada tataran praktik/ 
implementasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 

Ada enam isu aktual yang disajikan dan dibahas secara ringkas berkaitan 
dengan manajemen kepegawaian, yaitu 1) Sistem manajemen kepegawaian;       
2) Kebijakan reformasi birokrasi (RB); dan 3) Kebijakan remunerasi pegawai 
negeri sipil (kesejahteraan pegawai); 4) Kebijakan pemberhentian dan pensiun 
pegawai; 5) Informasi kepegawaian dan alternatif kebijakan pemberian 
pensiunan PNS; dan 6) Kebijakan bantuan hukum dan status kepegawaian. 

Dalam sistem manajemen kepegawaian dijelaskan isu aktual yaitu 
tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. 
Agar lebih komprehensif dalam mencermati isu tersebut maka sebelumnya 
disampaikan review perkembangan sistem kepegawaian mulai dari tahun 1974 
hingga 2009.  

Isu aktual terkait dengan kebijakan perencanaan dan pengembangan 
pegawai adalah tentang: 1) calon pegawai negeri sipil dari tenaga honorer dari 
tahun 2005-2009 dan isunya akan dilanjutkan untuk 2010 dan seterusnya;               
2) kebijakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pegawai, 
fast track, assessment center, dan Computer Assisted Test (CAT). 

Dalam kebijakan kesejahteraan pegawai terdapat beberapa isu aktual, di 
antaranya sistem pemberian tunjangan atau remunerasi di samping sistem 
penggajian itu sendiri. Kebijakan pemberian tunjangan/remunerasi menjadi isu 
aktual karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah melaksanakan 
program reformasi birokrasi yang akan dilanjutkan hingga tahun 2014. 
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Isu aktual mengenai kebijakan pemberhentian dan pensiun pegawai adalah 
wacana batas usia pensiun 58 tahun dan fenomena pemberhentian pegawai 
negeri sipil akibat tindak perselingkuhan dan tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah. 

Dalam penyelenggaraan kebijakan pelayanan dan informasi kepegawaian 
terdapat beberapa isu aktual yang dibahas, di antaranya adalah SAPK, program 
sertifikasi ISO 9000, KPE, dan website www.bkn.go.id. Sedangkan dalam 
kebijakan bantuan hukum dan status kepegawaian dijumpai isu-isu aktual  
terkait dengan maraknya tuntutan dari berbagai kepada pengambil keputusan 
dan atau pengelola kepegawaian terkait dengan keputusan kepegawaian tentang 
berbagai hal, seperti: penerimaan CPNS dari tenaga honorer, pembatalan suatu 
SK, pemberhentian CPNS/PNS, dan lain-lain. 

Keseluruhan pokok bahasan dan subpokok bahasan sebagaimana telah 
disampaikan menunjukkan adanya suatu dinamika dalam manajemen 
kepegawaian, baik secara teori maupun dalam implementasinya.  

Dalam mempelajari modul ini Anda dapat mengikuti petunjuk belajar 
sebagai berikut ini. 
1. Pelajari modul secara mandiri dan seksama, simak dan pahami dengan baik 

konsep-konsep , teori-teori dan undang-undang kepegawaian yang ada. 
2. Tandailah konsep, pokok pikiran, kalimat, atau hal-hal lain yang Anda 

anggap penting dengan menggunakan stabilo, ballpoint merah atau lainnya. 
3. Cobalah mencari  kasus-kasus sendiri melalui majalah, koran, internet dan 

sumber-sumber informasi lainnya serta menganalisis kasus yang Anda 
temukan tersebut dengan mengacu pada materi modul. 

4. Setelah Anda melakukan belajar mandiri dengan baik , cobalah berdiskusi 
untuk memperdalam dan memperluas materi yang Anda pelajari dengan 
teman Anda melalui kelompok belajar, tutorial tatap muka serta tutorial 
elektronik.   

5. Secara garis besar, materi yang tersaji di dalam BMP ini, merujuk kepada 
alur instruksional seperti yang tergambar dalam peta kompetensi pada mata 
kuliah yang selengkapnya dapat dilihat pada halaman berikut. 

 
Selamat Belajar, dan semoga sukses . . . 
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Peta Kompetensi 
Kapita Selekta Manajemen Kepegawaian/ADPG4449/2 sks 

 

 
 


