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ABSTRAK 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 
Tabun Anggaran 2014 

Hasruni 
Hasruniuni@gmail.com 

Prognun Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Penelitian dengan judul Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tabun 2014 bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dimulai dari perencanaan 
sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor 
yang menjadi pengharnbat dalarn pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kabupaten Nunukan Tabun Anggaran 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Objek penelitian ini adalab Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerab Kabupaten 
Nunukan. Informan kunci dalam penelitian ini adalab Kepala Badan Kepegawaian 
Dan Diklat Daerab Kabupaten Nunukan, Kepala Sub Bidang Pengembangan dan 
Pengadaan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Sub Bidang Pengolaban Data 
Kepegawaian, Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan dan sebagai informan 
pendukung adalab Wakil Bupati Nunukan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 
Anjab Sekretariat Daerab Kabupaten Nunukan serta Peserta Tes CaJon Pegawai 
Negeri Sipil Tabun Anggaran 2014. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalab observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalab model interaktif, 
meliputi tiga tahap: Kondensasi Data. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan 
dan untuk mendapatkan keabsaban data digunakan teknil triangulasi metode dan 
triangulasi sumber. 

Kesimpulan yang dapat diarnbil dati penelitian ini: (I) secara nmnm proses 
pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan Tabun 2014 telab dilaksanakan sesuai dengan tabapan 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalarn proses tersebut Pemerintah 
Kabupaten Nunukan mengambil kebijakan untuk memberikan prioritas kepada 
putra daerab untuk beberapa formasi jabatan yang penempatannya di wilayab
wilayab yang terpencil. (2) faktor pengharnbat dalam pelaksanaan pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan: Isu Putra Daerah dalam Pengadaan 
CPNS Tabun Anggaran 2014, Kondisi Geografis Kabupaten Nunukan dan 
Rendahnya kualitas pelamar CPNS Tabun Anggaran 2014. 

Kata Kunci : Pengadaan, PNS. 
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ABSTRACT 

Procurement Civil Servants in the Govenunent environments Nunukan 
fiscal year 2014 

Hasruni 
Hasruniuni(a;;gmail.com 

Graduate Program 
Open Univen;ity 

Research titled Procurement Civil Servants in the Govenunent 
environments Nunukan fiscal year 2014 aims to determine how the procurement 
process Civil Servants from the planning stage until the appointment of the Civil 
Service and the factors that become an obstacle in the procurement of 
Government Civil servants Nunukan fiscal year 2014. 

This research uses descriptive method with qualitative approach. The 
object of this study is the agency staffing and training area Nunukan. Key 
informants in this study is the head of the civil service and trammg area 
Nunukan, head of the sub-field of development and employmen~ the head of the 
mutation, the head sub-field of data processing personal, the head sub-field 
training pre- and as an informant supporter is vice regent, head of sub-section 
staffing and anjab secretariat Nunukan district and prospective test takers civil 
servant fiscal year of2014. 

Data collection techniques used were observation, interviews and 
documentation. Data analysis technique used is an interactive model, includes 
three stages: Condensation, data presentation and Conclusion and to get the 
validity of the data used triangulation tecniques and triangulation method. 

Conclusion that can be drawn from this study: 1. The general process of 
the procurement of Civil Servants in the Government environment Nunukan in 
2014 has been implemented in accordance with the stages of procurement of the 
Civil Servants, but in the process of Nunukan district goverments took measures 
to give priority to sons area for some position formation in the region remote. 2. 
inhibiting factors in the procurement of Civil Servants in Nunukan: Procurement 
issues in the area of civil servant son of fiscal year of 2014, the geographic 
Conditions Nunukan and the poor quality of applicants CPNS Year 2014. 

Keywords : Procurement, Civil Servants 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

a. Geografi 

Kabupaten Nunukan memiliki luas 14.247,50 km' yang 

merupakan basil pemekaran dari Kabupaten Bulungan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunuk.an, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timor dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 

Kabupaten Nunukan terdiri dari Enam Bel as ( 16) kecamatan yang 

terdiri dari Sembilan (9) kecamatan merupakan kecamatan yang berada 

di daratan pulau Kalimantan dan Tujuh (7) kecamatan berada di Pulau 

Nunukan dan Pulau Sebatik. 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan 

perbukitan terjal terdapat di sebelah Utara bagian Barat, perbukitan 

sedang di bagian tengah dan daratan bergelombang landai di bagian 

Timor memanjang hingga ke pantai sebelah Timur. 

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang 

memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim 
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kemarau dan musim hujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu 

muson Barat pada bulan Nopember- April dan Muson Timor pada bulan 

Mei- Oktober. 

Berdasarkan geografisnya Kabupaten Nunukan terletak di 

wilayah paling Utara Kalimantan Utara yang berbatasan langsung 

dengan negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30' 00" 

- 4" 24' 55 Lintang Utara dan 115" 22'30" - 118" 44'55" Bujur 

Timur. Secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

• Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur - Sabah 

• Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi 

• Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten 

Malinau 

• Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur- Serawak 

Posisi geografis Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Garnbar 4.1 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nunukan 
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Dengan Jetak geografis tersebut merupakan potensi besar bagi daerah 

tm untuk menjadi pembanding aparatur Sipil negaranya dalam hubungan 

intemasional dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga 

menjadi barometer tersendiri bagi pemerintah daerah mengembangkan 

sumber daya manusia khususnya kapasitas kepemimpinan sebagai cerminan 

kemajuan di wilayah Republik Indonesia. 

b. Demografi 

Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2015 sebanyak 177.607 

jiwa, terdiri dari laki-laki 94.517 jiwa dan perempuan 83.090 jiwa. Apabila 

dibanding tahun 2014 sebanyak 170.042 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

90.529 jiwa dan perempuan 79.513 jiwa, berarti mengalami pertumbuhan 

sekitar 7 ,6%. 

Penduduk Kabupaten Nunukan yang berdomisili di Ibukota 

Kabupaten yakni di pulau Nunukan yang terdiri dari 2(dua) Kecamatan yaitu 

Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan sebanyak 82.885 jiwa atau sekitar 

46,7%, dan penduduk yang berdomisili di Pulau sebatik yang terdiri dari 

5(lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, 

Sebatik Utara dan Sebatik Tengah sebanyak 37.992 jiwa atau sekitar 21,4% 

dan sebanyak 56.694 atau sekitar 31,9<'/o tersebar di kecamatan yang berada di 

pulau Kalimantan yang terdiri dari 9(sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan 

Krayan, Krayan Selatan, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Sembakung 

Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong dan Seimenggaris. Komposisi penduduk 

Kabupaten Nunukan dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini: 
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Tabel4.1 
Jumlab Penduduk Kabupaten Nunukan 

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 

NO. KECAMATAN LAKI-LAKI nREMPUAN TOTAL 

I Krayan Selatan 1.075 970 2.045 

2 KrnyM 3.609 3.126 6.735 

3 wnbis Ogong 2.667 2.568 5.235 

4 !Lumbis 2.573 2.353 4.926 

5 ~embakung AtuJai 1.325 1.268 2.593 

6 ~embakung 3.180 2.889 6.069 

7 ~buku 6.570 5.467 12.037 

8 u\lnOnsoi 4.54\ 3.376 7.917 

9 ~eimenggaris 5.094 4.079 9.173 

10 ~unukM 32.926 29.432 62.358 

11 ~unukan Selatan 11.149 9.378 20.527 

12 ~batik Barat 4.183 3.654 7.837 

13 ~batik 2.493 2.153 4.646 

14 ~ebatik Timur 6.387 6.137 12.524 

15 ebatik Tengah 3.876 3.461 7.337 

16 ~batik Utara 2.869 2.779 5.648 

2815 94.517 83.8'10 177MJ7 

JUMLAH 1014 90.529 79.513 170.041 

1013 86.881 75.830 162.711 

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 

Dari tabe14.1, pada tabun 2015 jumlab penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk 

laki-laki pada tahun 2015 sebesar 53,22% dan perempuan sebesar 46,78%. 
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c. Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Pemerintahan Kabupaten Nunukan terdiri dari 15 Dinas 

dan II Lembaga Teknis Daerah (LTD), dan 2 Sekretariat serta 2(dua) Kepala 

Kantor, 16 camat, dan 8 Kelurahan. Struktur organisasi Pemerintah 

Kabupaten Nunukan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai 

berikut: 

I) Sekretariat Daerah 

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3) Dinas - Dinas terdiri dari : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas 

Pendapatan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas 

Pertanian, Tanaman Pangan dan Petemakan, Dinas Kelautan dan 

Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan 

Energi, dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran 

4) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan 

Lingkungan Hidup, Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
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Penyuluhan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 

Masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah 

5) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

6) Satuan Polisi Pamong Praja 

7) Rumah Sakit Umum Daerah 

8) Kecamatan sebanyak 16 yaitu: Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, 

Sei Menggaris, Sebuku, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sebatik 

Tengah, Sebatik Timur, Sembakung, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan, 

Krayan Selatan, Tulin Onsoi dan Sembakung Atulai; 

9) Kelurahan sebanyak 8 yaitu: Kelurahan Nunukan Timur, Nunukan 

Barat, Nunukan Utara, Nunukan Tengah, Nunukan Selatan, Selisun 

Tanjung Harapan dan Mansapa. 

d. Pegawai Negeri Sipil 

1) Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan Saat Ini 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan per 

31 Maret Tahun 2016 sebanyak 4.424 orang. Secara lengkap jumlah 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat 

dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh pada Badan 

Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana tabel

tabel di bawah ini sebagai berikut: 
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Tabel4.2 
Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

JENIS KELAMIN 
NO PENDIDIKAN JUMLAH 

LK PR 

I. Doktor I S3 0 0 0 
2. Pasca sarjana I S2 91 56 147 
3. Sarjana I Sl 1077 907 1984 
4. DIY 60 23 83 
5. Dill 174 318 492 
6. Dll 113 107 220 
7. Dl 16 20 36 
8. SMA 901 391 1292 
9. SMP 88 5 93 
10. SD 77 0 77 

Jumlala 1597 1827 44:14 

Sumber: BKDD Kab. Nunukan 

Berdasarkan tabel 4.2, maka jika dilihat dari tingkat pendidikan maka 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berpendidikan 

Pasca ~ana/S2 bmjumlab 147 orang atau sekitar 3,3%, Sarjana/D.IV 

sebanyak 2067 orang atau 46,7%, D.! sebanyak 36 orang atau 0,8%, D.ll 

sebanyak 220 orang atau 4,97 %, D.Ill sebanyak 492 orang atau I 1% dan 

SMA/sederajat 1292 atau 26,9'%, dan sebanyak 170 orang atau sekitar 3,8% 

adalab Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan SD dan SMP. Dan jika 

dilihak dari jenis kelamin maka jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki 

sebanyak 58,7% dan perempuan 41,3%. 
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NO 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabel4.3 
Rekap PNS Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin 

Per31 Maret2016 

ESELON 
JENIS KELAMIN 
LK PR 

I. A 0 0 

I.B 0 0 

II. A I 0 

li.B 29 I 

III. A 54 5 

111.8 84 24 

IV. A 268 135 

IV.B 64 42 

V.A 0 0 

ESELON 500 207 

NONESELON 2097 1620 

JUMLAH 2597 1827 

Sumber Data BKDD Kab. Nunukan 

NO 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tabel4.4 
Rekap PNS Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

JENIS KELAMIN 
USIA 

LK PR 
>55 116 20 

51 -55 234 84 
46-50 431 188 
41 -45 538 285 
36-40 620 408 
31 - 35 451 514 
26-30 177 268 
21 -25 30 59 
< 21 0 I 

JUMLAH 2597 1827 

Sumber Data : BKDD Kab. Nunukan 

JUMLAH 

0 

0 

I 

30 

59 

108 

403 

106 

0 

707 

3717 

4424 

JUMLAH 

136 
318 
619 
823 
1028 
965 
445 
89 
I 

4424 
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Tabel4.5 
Rekap PNS Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

JENIS KELAMIN 
NO GO LONGAN JUMLAB 

LK PR 

I. IV 374 166 540 

2. lil 1180 1071 2251 

3. !I 4911 586 1497 

4. I 132 4 136 

JUMLAH lWT 11117 4414 

Sumber Data : BKDD Kab. Nunukan 

2) Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Sebelum Pengadaan 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan pada 

saat sebelum dilaksanakannya pengadaan CaJon Pegawai Negeri Tahun 

Anggaran 2014 beljumlab 4.013 orang. Secara lengkap dapat dideskripsikan 

sebagaimana tabel-tabel di bawah ini: 

Tabel4.6 
Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Per 31 Desember 2014 

Jenls~ 
PENDIDIKAN JMLH 

LaJd.l.ald -puan 
Dokto</S3 0 0 0 

Pasca Sarjana I $2 76 46 122 

Sarjana I 51 932 759 1691 

DIV 50 21 71 

Dill 158 278 436 

Dll 134 128 282 

Dl " 19 "' SMA 863 389 1232 

SLTP 89 2 91 

SD 78 0 78 

JIILH 2311 ..... 4013 

. Sumber Data. BKDD Kab. Nunukan 

71 

42903.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel4.7 
Rekap PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin 

Per 31 Desember 2014 

ESELON 
Jenis Kelamin JMUI 

l.ald-Laki 
LA 0 0 0 

LB 0 0 0 

II.A I 0 I 

li.B 3I I 32 

liLA 52 4 56 

lli.B 86 21 \07 

IV.A 243 I25 368 

IV.B 58 40 98 

V.A 0 0 0 

ESL 471 I9I 662 

N.ESL I920 I431 335I 

JMLH 239I I622 4013 

Sumber Data BKDD Kab. Nunukan 

Tabel4.8 
Rekap PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Per 31 Desember 2014 

Jenis Kelamin 
USIA 

Lald-Laki ~ 

>55 82 12 

51-55 203 65 

48-50 359 149 

41-45 509 230 

36-40 548 356 

31 -35 474 476 

26-30 193 288 

21-25 23 48 

< 21 0 0 

JMLH 2391 1622 

Sumber data BKDD Kab. Nunukan 

JMLH 

94 

268 

508 

739 

904 

950 

481 

69 

0 

4013 
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Tabel. 4.9 
Rekap PNS Berdasarkan Go Iongan dan Jenis Kelamin 

Per 31 Desember 2014 

Jenls Kelsmln JMLH 
GOL 

Laki..Uki Penmpu11n 

IV 362 164 526 

Ill 1070 922 1992 

II 816 535 1351 

I 143 0 143 

JIILH 2391 1621 4012 

Somber Data BKDD Kab. Nunukan 

3) Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Setelah Pengadaao 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemeriontah Kabupaten Nunukan 

setelah dilaksanakan pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil dari formasi 

umum Tahun Anggaran 2014 sebanyak 4.149 orang berdasarkan data Badan 

Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Per 31 Mei 2015. 

Peneliti menggunakan data per 31 Mei karena penetapan Nomor Induk 

Kepegawaian CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dari Formasi Umum Tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian Negara adalah 

pada bulan Maret 2015 dan diangkat sebagai Cal on Pegawai Negeri Sipil 

Oleh Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Nunukan pada bulan April 

2015. Adapaun deskripsi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan setelah pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, 

selengkapnya dapat dilihat dari tahel-tabel herikut ini: 
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Tabel4.10 
Rekap PNS Berdasarkan Go Iongan dan Jenis Kelamin 

Per 31 Mei 2015 

Jenls Kelamln Jlll.H 
GOL 

LakH.old Perempuan 

IV 370 164 534 

Ill 1119 968 2087 

II 835 565 1400 

I 127 1 128 

Jlll.H 2461 1698 4148 

Sumber Data BKDD Kab. Nunukan 

Tabel4.11 
Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelarnin 

Per 31 Mei 2015 

Jenls Kelamln 
PENDIDtKAN Jllll.H 

Lald-l..ald ........_.. 
Doktor I S3 0 2 2 

Pasca Sa~ana I S2 90 56 146 

Sarjana I S1 1026 830 1856 

DIV 57 22 79 

DIll 171 309 480 

011 112 113 225 

Dl 15 19 34 

SMA 825 345 1170 

SLTP 78 2 80 

so 77 0 77 

Jlll.H 2461 1698 4148 

Sumber Data BKDD Kab. Nunukan 
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Tabel4.12 
Rekap PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamain 

Per 31 Mei 2015 

E8ELON 
Jeni&Kellmln JIII.H 

Laldol.old ..._n 

LA 0 0 0 

LB 0 0 0 

II.A 1 0 1 

ILB 31 1 32 

liLA 54 5 59 

III.B 86 24 110 

IV. A 246 126 376 

IVB 59 40 99 

V.A 0 0 0 

ESL 479 198 m 
N.ESL 1!172 1500 3472 

JMLH 24$1 1698 4148 

Somber Data BKDD Kab. Nunukan 

Tabel4.13 
Rekap PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Per 31 Mei 2015 

USIA 
.Ionia-In 

JIII.H 
Lald-Lold -puon 

>55 94 14 106 
51 -55 212 67 279 
46-50 365 165 530 
41 -45 518 236 756 
36-40 555 369 924 
31-35 470 467 937 
26-30 203 304 507 
21-25 34 73 107 

< 21 0 1 1 
JMLH 2451 1698 4148 

Sumber Data BKDD Kab. Nunukan 
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Berdasarkan data yang ada maka jumlah Pegawai Negeri Sipil 

setelah pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil formasi umum Tahun 2014 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi 4.149 orang dari 

sebelumnya 4.013 orang jadi ada penambahan pegawai sebanyak 136 

orang. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa jumlah Caton Pegawai 

Negeri Sipil yang diangkat dari formasi umum Tahun 2014 sebanyak 119 

orang jadi ada perbedaao sekitar 17 orang. 

Mengenai perbedaan data tersebut peneliti mendapatkan penjelasan 

dari informan sebagai berikut: 

"Pada tahun Anggaran 2014, se1ain pengadaao CPNS dari forrnasi 
umum, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mendapatkan fonnasi 
khusus Dokter sebanyak 25 orang, namun yang diangkat menjadi 
CPNS hanya 23 orang, karena 2 orang mengundurkan diri".( R.T. 
Wawancara pada hari karnis tanggal 28 April2016) 

Penjelasan juga disampaikan oleh Staf Bidang Informasi 

Kepegawaian yang juga user SSCN tahun anggaran 2014: 

"Perubahan data mengenai jumlah pegawai disebabkan beberapa hal 
seperti, penerimaan pegawai baru, pension, diberhentikan, mutasi 
masuk dan keluar dan meninggal dunia, jadi perubahan itu pasti dari 
salah satunya".(N. Wawancara pada hari Selasa 3 Mei 2016) 

2. Tinjauan Umum Badan Kepagawaian Dan Diklat Daerab Kabupaten 

Nunukan 

a. Dasar pembentukan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan. Badan 
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Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur pendukung tugas 

Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mernpunyai tugas menyusun 

dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan 

pendidikan pelatihan aparatur, dengan jumlah personil sebagai 

berikut: 

Tabel. 4.14 
Rekap Personil BKDD Kabupaten Nunukan 

NO Uraiao Tiagkat Peudidikan 

S3 Sl S1/ D.m SLT SLT SD JUMLAH 
D.I ID,II A p 
v 

1 Struktural 16 16 

Kepala Badan . . I . . . - I 

Sekretaris - - I - - - - I 

Kepala Bidang - - 4 - - - - 4 

Kepala Sub - - 10 - - - - 10 
Bidang 

l Pegawai 6 4 14 I I 26 
SubJumlab ll 4 14 1 1 41 

3 HonorLepas 3 15 I 3 n 
Total Jumlab Penonil BKDD 64 

. Sumber Data .BKDD Kab. Nunukan 
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b. Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan 

Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arab semua 

program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi 

Ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau 

dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara 

keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu. 

Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai : 

I) ldealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat 

akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih 

baik, dan berhasil. 

2) Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau 

lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kahupaten Nunukan. 

3) Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi 

menunjukkan suatu kondisi yang ining dicapai dimasa yang akan 

datang. 

4) Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi organisasi. 

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari sesuatu yang ingin 

dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan dalan jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan 
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bagian integral dari dalam proses perencanaan strategik yang berfokus 

pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan. 

Karakteristik dari Sasaran paling tidak terdiri atas : ( S.M.A.R. T ), 

yaitu (Specific ~ Spesifik dan Jelas, Measurable ~ Dapat diukur secara 

Obyektif, Attainable = Dapat dicapai, Relevance = Terkait pada Hasil, 

Time Bound = Kurun waktu tertentu). 

Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan 

merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 6 (enam) 

tahun ke depan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini : 

Tabel4.15 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. 

No Tujuao Saaoraa 

I. Terwujudnya PNS yang I. Mewujudkan PNS yang 
berkual itas memiliki kemampuan, 

ketrampilan dan produktif 
dalam melaksanakan tugas 

2. Meningkatkan Disiplin PNS 
2. Terwujudnya Pelayanan I. Meningkatkan pelayanan 

Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 
yang Prima 2. Tersedianya Sistem Infonnasi 

kepegawaian yang handal 

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu 

ukuran atau indikator-indikator dari masing-masing sasaran tersebut, yaitu 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel4.16 
Sasaran dan Indikator Jangka Menengah 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. 

No Sasaran lndikator 
I. Mewujudkan PNS yang l. Persentase Pegawai Yang Mengikuti 

memiliki kemampuan, Diklat Prajabtan dan Diklat dalam 
ketrampilan dan produktif Jabatan (CPNS & PNS) 
dalarn rnelaksanakan tugas 2. Persentase Aparatur luluan SIIS2/S3 

Terhadan iumlah apartur 
2. Meningkatkan Disiplin 1. Jumlah Pegawai yang mendapat reward 

Pegawai Negeri Sipil 2. Jurnlah Pegawai yang terkena 
punishment 

3. Meningkatkan Pelayanan I. Persentase T erpenuhinya kebutuhan PNS 
Administrasi Kepegawaian 2. Persentase penyerahan SK pegawai tepat 

waktu 
3. lndeks Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian 

4. Tersedianya Sistem lnformasi A. Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian yang Handa! Kepegawaian 

B. Jurnlah Pengunjung website bird-
nunukan.com 

C. Persentase DUK yang diterbitkan tepat 
waktu 

c. Struktur Organisasi 

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 22 Talmn 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang membawahi 3 (tiga) subbagian 

sebagai berikut : 

a. Sub.Bagian Perencanaan Program 
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b. Sub.Bagian Umum 

c. Sub.Bagian Keuangan 

3. Bidang Infonnasi Kepegawaian : 

a. Sub.Bidang Pengolahan Data Kepegawaian 

b. Sub.Bidang Informasi dan Dokumentasi 

4. Bidang Mutasi Pegawai : 

a. Sub.Bidang Mutasi Struktural 

b. Sub.Bidang Mutasi Fungsional 

5. Bidang Pengembangan Dan Kedudukan Hukum Pegawai : 

a. Sub.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

b. Sub.Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai 

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

a. Sub.Bidang Diktat Kepemimpinan dan Karier 

b. Sub.Bidang Dildat Fungsional & Prajabatan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sedangkan Bagan Struktur organisasi dilampirkan pada tesis ini. 

d. Visi Dan Misi BKDD 

Visi BKDD Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk mendukung Visi dan 

Misi daripada Kabupaten Nunukan yang secara dimensional pemyataan Visi 

berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa 

lalu. Dalam upaya mewujudkan Misi I Pembangunan Kabupaten Nunukan 

tahun 2011-2016 tersebut maka Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk lima tahun ke depan (20 ll-2016) yaitu : 
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" Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintaban yang baik". 

Visi tersebut dapat dijelaskan dimana Pegawai Negeri Sipil yang Profesional 

dapat diartikan memiliki kompetensi dibidangnya, dalam pengabdiannya 

mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keilmuan, memiliki 

integritas dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan berorientasi pada prestasi 

kerja, sehingga dengan meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah 

Kabupaten dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, 

berwibawa dan bertanggungjawab serta profesional mempunyai kompetensi 

tinggi sehingga mampu mendukung pelayanan umum yang berkualitas tinggi 

serta dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan aparatur 

yang responsifterhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik). 

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang 

harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah 

Kabupaten Nunukan mempunyai Misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil 

Penjelasan : 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal 

dan efisiensi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sehingga 

dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat optimal. 

2. Meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian 
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Penje/asan : 

Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan dan infomasi kepegawaian 

dimana dengan akan diterapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian) berbasis website dapat memberikan kepuasan dan kemudahan 

mendapatkan pelayanan dan informasi kepada customer (Pegawai Kabupaten 

Nunukan) dalam bidang kepegawaian dan diklat daerah. 
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemeriotab Kabupaten 

Nunukan Tabun Anggaran 2014 

a. Tahap Perencanaan Pengadaan Pegawai 

1) Analisa Jabatan dan Analisa Behan Kerja 

Pelaksanaan Analisa Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 

Talmo 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan. 

Analisa Jabatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

perencanaan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu 

pelaksanaan analisa jabatan tidak dapat diabaikan dalam setiap 

proses pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil. Karena tanpa basil 

analisis jabatan yang baik maka tentu tidak akan menghasilkan 

karyawan atau pegawai negeri sipil sesuai dengan yang diharapakan 

oleh organisasi. 

Analisis merupakan aktifitas berpikir untuk menjabarkan pokok 

persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan 

keterkaitan fungsinya. 

Peraturan Kepa1a Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 

Tabun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analis Jabatan di 

sebutkan bahwa analisis Jabatan ada1ah proses pengumpulan, 
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pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi 

informasi jabatan. 

Sejalan dengan hal tersebut, basil wawancara dengan informan 

sebagai berikut: 

"sebelum melaksanakan pengadaan pegawai maka terlebih 
dahulu di laksanakan analisa jabatan oleh setiap SKPD yang 
dikoordinasi oleh bagian organisasi sekretariat 
daerah ... analisa jabatan ini adalah hal yang sangat penting 
dalam setiap pengadaan CPNS, karena dari anjab inilah kita 
dapat menyusun kebutuhan formasi pegawai dan untuk 
formasi tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Nunukan 
sebelumnya telah melaksanakan anjab pada tahun 2013". 
(R.T. Kasubbid PPP, Wawancara Kamis 28 April2016) 

Dalam pelaksanaan analisa jabatan yang dikoordinir oleh 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, pemerintah daerah telah 

melakukan sosialisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

rangka pelaksanaan analisa jabatan. Hal ini sebagaimana penjelasan 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan An jab pada Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Sebelum pelaksanaan analisa jabatan pada tahun 2012 dan 
tahun 2013 oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan, telah dilakukan sosialisasi dan bahkan 
pendampingan langsung ke SKPD dengan narasumber dari 
Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan 
Aparatur!PKP2III LAN Samarinda".( B.R. Kasubag 
Kepegawaian, Wawancara pada hari Selasa tanggal 10 Mei 
2016) 

Walaupun analisa jabatan adalah sesuatu hal yang sangat 

dibutuhkan untuk meganalisa kebutuhan pegawai namun beberapa 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah masih menganggap analisa jabatan 

ini sebagai sesuatu yang kurang penting sehingga cenderung 

diabaikan baik dari segi keakumtan maupun ketepatan waktu 

sehingga dapat menghambat proses pengadaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil. Beberapa Satuan Ke~a Perangkat Daerah hanya 

menganggap sebagai tambahan pekerjaan sehingga kurang mendapat 

perhatian serius. Hal ini ditegaskan dengan penjelasan informan 

sebagai berikut: 

"Analiaa jabatan yang dilakaanakan oleh SKPD terkeaan 
sangat lambat, sehingga dokumen analisa jabatan 
disampaikan pada saat-saat akhir sehingga menyulitkan bagi 
kami (BKDD) untuk mengolah dengan lebih baik karena 
batas waktu yang terbatas dari BKN ataupun Kemenpan. 
(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 

Pemyataan juga disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian 

dan Anjab Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan an jab antara 
lain masih kurang dipahaminya cam pengisisan formulir 
anjab sehingga kadang tidak sesuai dengan panduan, serta 
anggapan bahwa penyusunan anjab hanya menjadi tambahan 
pekerjaan sehingga antusiasme sangat rendah yang 
mengakibatkan keterlambatan penyusunan anjab dan juga 
kadang terjadi penyusunan anjab dengan mengcopy dari 
jabatan lain sehingga basil anjab tidak sesuai dengan kodisi 
jabatan.(B.R. Kasubag Kepegawaian Selda, Selasa I 0 Mei 
2016) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Dan Dildat Daerah Kabupaten Nunukan yang menyampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 
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"Permasalahan yang selalu kita hadapi dalam perencanaan 
pengadaan pegawai adalah ada beberapa SKPD yang sering 
terlambat menyelesaikan analisa jabatan, terutama SKPD 
yang memiliki jumlah pegawai yang banyak seperti Dinas 
Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang pegawainya tersebar 
sampai kepelosok kabupaten yang terpencil di perbatasan" 
(Sy. Ka. BKDD Wawancara pada hari Selasa tanggal 3 Mei 
2016) 

Berdasarkan pengamatan dan basil wawancara yang dilakukan 

dapat disampaikan bahwa pelaksanaan analisa jabatan perlu 

dievaluasi, sistem mengisi sendiri formulir jabatan oleh yang 

bersangkutan pasti akan sangat subyektif artinya sesuai keadaan saat 

itu bukan pada keadaan yang seharusnya. Pengisisan formulir analisa 

jabatan sebaiknya diisi oleh tim yang independen yang memahami 

tugas pokok dan fungsi jabatan sehingga mampu menghasilkan 

analisa jabatan yang obyektif. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2013 Ielah 

melaksanakan analisa jabatan pada 48 Satuan Kerja Perangkat 

Daerah(SKPD) untuk menjadi acuan dalam pengusulan formasi 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. Namun basil dari analisajabatan 

maupun analisa beban kerja tersebut temyata belum mampu 

menggambarkan kebutuhan pegawai dengan akurat. 

Pemahaman pegawai mengenai analisa jabatan merupakan hal 

perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan, sehingga 

setiap pegawai mempunyai kemampuan dan kesadaran untuk 
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melakukan pengisian formulir analisa jabatan dengan benar, bukan 

mengcopi dari jabatan lain atau diisi oleh pegawai lain. 

Pemahaman mengenai analisa jabatan dapat dilakukan dengan 

sosialisasi yang lebih intensif disarnping penekanan akan pentingnya 

analisa jabatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pimpinan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini penting dilakukan karena 

sebahagian besar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masih 

menganggap Analisa Jabatan merupakan sesuatu yang kurang 

penting dibandingkan dengan tugas pokok Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

2) Pengusulan Fonnasi 

Pengusulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2014 disarnpaikan melalui Surat 

Gubemur Kalimantan Utara Nomor:870/721peg.I/IU2014 perihal 

Penyampaian Kelengkapan Dokumen Fonnasi CPNS instansi 

Daerah Pmpinsi Kalimantan Utara TA 2014 tanggal 13 Februari 

2014. Kelengkapan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan bersama dengan Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten 

Malinau, dan Kabupaten Bulungan berupa: 

(a) Profil Daerah PropinsV Kabupaten 

(b) Laporan Perhitungan Kebutuhan PNS/ Bezetting Tahun 

Anggaran 2013 
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(c) Analisis Jabatan 

(d) Analisis Beban Kerja 

(e) Peta J abatan 

(f) Rencana Redistribusi Pegawai 

(g) Usul Formasi Tahun Anggaran 2014 

Berkaitan dengan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Nunukan Kepala Sub 

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian 

dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

"Jumlah usulan fonnasi yang diajukan pemerintah Kabupaten 
Nunukan untuk TA 2104 sebanyak 1113 formasi. Dan yang 
paling banyak adalah Tenaga guru dan tenaga kesehatan 
karena masih sangat kurang terutama untuk daerah-daerah 
yang ada di pelosok yang kondisinya terpencil yaitu Sebuku, 
Sembakung, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan 
Selatan, Tulin Onsoi dan Sembakung Atulai.(R.T. Kasubbid 
PPP, Kamis 28 April2016) 

Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Dan Diklat Daerah sebagai berikut: 

"Formasi yang kita usulkan untuk Tahun 2014 didominasi 
oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan khususnya untuk 
daerah-daerah yang terpencil, tetapi beberapa formasi tenaga 
juga masih kami usulkan".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 
2016) 

Sesuai dengan basil wawancara dengan informan penelitian, 

maka pengusuJan formasi CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 betjaJan dengan proses 
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yang sangat terbuka dan cukup demokratis, Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah dalam mengusulkan formasi telah melakukan 

koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang 

menjadi prioritas untuk mendapatkan formasi Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

Fonnasi Tahun Anggaran 2014 yang diusulkan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan berjumlab 1113 yang sebabagian besar adalab 

tenaga guru dan tenaga kesehatan. Usulan fonnasi Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2014 memperioritaskan daerah-daerah yang 

masih sangat membutuhkan pegawai. Beberapa daerah yang berada 

diperbatasan serta daerah-daerah lain yang selama ini kurang 

diminati oleh pelamar menjadi perhatian dalam pengusulan fonnasi 

tabun anggaran 2014. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengusulkan fonnasi 

CaJon Pegawai Negeri Sipil juga telah mempertimbangkan keinginan 

kelompok masyarakat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk mengakomodir putra-putri yang ada di daerah ini yang 

memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. 

3) Penetapan Formasi 

Dari usulan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014, berdasarkan surat persetujuan 

prinsip dari Kemenpan dan RB, jumlah formasi CaJon Pegawai 

Negeri Sipil yang dapat disetujui sebanyak 149 fonnasi atau hanya 
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sekitar 13,3% dari total usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Terkait dengan hal tersebut basil wawancara dengan infonnan 

sebagai berikut: 

"Jumlah fonnasi yang disetujui Menpan sangat kurang, jadi 
kami harus memilih yang betul-betul prioritas dan dan 
proporsional sesuai alokasi fonnasi yang diberikan. Untuk itu 
BKDD melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan 
Dinas Kesehatan yang kita prioritaskan untuk mendapatkan 
tambahan pegawai".(R.T, Kasubbid PPP, Kamis 28 April 
2016) 

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

"Karena jumlah fonnasi yang disetujui Menpan sangat 
terbatas, maka kami harus memilih yang sangat prioritas , 
seperti fonnasi tenaga guru, kesehatan ataupun tenaga teknis 
untuk wilayah-wilayah tang pegawainya sangat kurang atau 
yang sangat dibutuhkan oleh SKPD, dan yang tidak bisa kita 
abaikan adalah bagaimana putra-putri daerah memiliki 
kesempatan untuk ikut seleksi CPNS".(Sy. Ka. BKDD, 
Selasa 3 Mei 20 16) 

Sesuai usulan pemerintah Kabupaten Nunukan maka Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refonnasi Birokrasi 

menetapkan Keputusan Nomor: 383 Tahun 2014 tentang Fonnasi 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 

yang ditetapkan pada tanggal II Agustus 2014. Jumlah formasi yang 

ditetapkan hanya sebanyak 149 fonnasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dengan 

jumlah alokasi fonnasi yang sangat kecil dari kebutuhan maka 

pemerintah Kabupaten Nunukan harus dapat memilih fonnasi-
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formasi yang sangat prioritas dan proporsional untuk semua jenis 

tenaga yaitu; tenaga guru, tanaga kesehatan dan tenaga teknis yang 

memang masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan melaui Badan Kepegawaian 

Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan melakukan koordinasi 

dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menentukan 

formasi yang paling prioritas sesuai jumlah formasi yang 

dialokasikan untk Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap memperioritaskan 

Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan dan khususnya untuk daerah

daerah yang selama ini kurang diminati pelamar seperti di wilayah 

Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Sembakung, 

Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan terutama 

formasi jabatan yang telah tersedia lulusan di wilayah tersebut atau 

bahkan sudah mengabdi dengan menjadi tenaga honorer di tempat 

dimaksud. 

b. Tahap Seleksi 

1) Pengumuman 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pengumuman 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan 
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minimal 15 hari kalender melalui media cetak , elektronik dan 

media Jainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat. 

Penerimaan caJon pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014, 

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan 

pengumuman penenmaan sesuai dengan ketentuan dimaksud 

dengan mengumumkan penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil 

melalui media cetak, papan pengumuman dan website BKDD 

Kabupaten Nunukan selain pengumuman melalui Portal Nasional 

Panselnas. 

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 selain 

memuat persyaratan umum penerimaan CaJon Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil, juga memuat persyaratan khusus yang 

merupakan kebijakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun persyaratan dalam 

pengumuman Bupati Nunukan Nomor:8I0/858/BKDD

IVNIII/2014 tentang Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil 

Oaerah (CPNSO) Oi Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Formasi Umum Tahun 2014 sebagai berikut: 

Persyaratan Umum 
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a) Warga Negam Indonesia yang rnemiliki kualifikasi 

pendidikan Genjang dan jabatan) sesuai dengan formasi yang 

dibutuhkan; 

b) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan 

setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 31 

Desernber 2014, ditunjukkan dengan fotocopy Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang 

tertem pada ijazah; 

c) Berjazah Magister/Master (S2), Sarjana (Sl/D.4) Diploma 

(03) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan 

formasi jabatan yang dipilih pelamar; 

d) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi 

Swasta yang sah sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku; 

e) lndeks Prestasi Komulatif (lPK) 2,50 (skala 4) untuk 

kualifikasi pendidikan sarjana/Diploma, kecuali untuk 

formasi jabatan bertanda bintang, (minimal IPK 2,00); 

t) Nilai ljazah minimal rata-rata 6,00 (skala 10) untuk 

kualifikasi pendidikan SMA/SMK; 

g) Berkelakuan baik; 

h) Sehat jasmani dan rohani; 
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i) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh 

pemerintah; 

j) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota 

TNI!Polri serta Anggota TNI/Polri dan tidak sedang terikat 

perjanjian/kontrak kerja dengan pihak manapun; 

k) Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan 

organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang

Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, tidak menjadi 

pengurus dan/atau anggota partai politik; 

I) Tidak pemab dihukum penjara atau kurungan herdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau 

kasus narkoba; 

m) Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat 

sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diherhentikan tidak 

dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

Persyaratan Khusus 

a) Rencana penempatan dengan tanda (*) dikhususkan bagi 

pelamar yang memenuhi salah satu syarat; 

(1) Berdomisili di Kabupaten Nunukan dengan menunjukkan 

surat keterangan domisili dari camat; 
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(2) Masih aktif bekerja sebagai tenaga honorer pada Instansi 

Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

(3) Ijazah Sekolah Menegah Kejuruan di Wilayah Kabupaten 

Nunukan (untuk formasi dengan kualifikasi pendidikan 

SMK) 

(4) Sertifikat Medali Emas PON, Medali Perak even resmi 

regional dan Medali Perunggu untuk even resmi 

Intemasional bagi pendaftar formasi khusus. 

b) Rencana penempatan dengan tanda (**) dikhususkan bagi 

pelamar yang memenuhi salah satu syarat antara lain: 

(I) Berdomisili di ~matan Sebuku, Sembakung, Lumbis, 

Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Lumbis Ogong, Krayan 

dan Krayan Selatan dengan melampirkan surat domisili 

dari camat setempat; 

(2) Masih aktif bekerja sebagai tenaga honorer di lnstansi 

Pemerintah Kabupaten Nunukan di Wilayah tersebut di 

atas (melampirkan SK Pengangkatan). 

Jika mencermati pengumuman penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2014 

seperti yang tertuang dalam persyaratan umum dan persyaratan 

khusus maka ada beberapa hal menarik untuk dipertanyakan antara 

lain: 
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a) Standar nilai rata-rata yang dipersyaratkan tergolong cukup 

rendah: 

b) Adanya beberapa formasi jabatan yang tertutup bagi pelamar dari 

luar daerah Kabupaten Nunukan; 

Penyampaian pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan ketentuan yang ada, karena sesuai informasi yang 

didapatkan bahwa pengumuman penerimaan CPNS Tahun Anggaran 

2014 dilakukan melalui media cetak maupun online, website serta 

papan pengumuman di beberapa tempat yang mudah diketahui oleh 

masyarakat. Hal ini juga disampaikan Kasubbid Pengembangan Dan 

Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Selain pengumuman melalui Portal Nasional Panselnas dan 
SSCN BKN, juga melalui media cetak, web.BKDD dan papan 
pengumuman dibeberapa tempat yang mudah diketahui seperti 
di kantor-kantor pemerintah dan di tempat-tempat yang ramai 
dikunjungi masyarakat, dan juga kita gunakan telekomda ke 
kantor-kantor camat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau 
dan meminta untuk disebarluaskan ke masyarakat".(R.T. 
Kasubbid PPP, Kamis 28 April2016) 

Terkait dengan beberapa persyaratan dalam pengumuman tersebut 

di atas penulis mendapatkan penjelasan dari informan sebagai 

berikut: 

.. Memang persyaratan dalam pengumuman tersebut ada 
beberapa hal yang kami lakukan seperti nilai rata-rata yang 
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sangat rendah serta beberapa formasi yang dkhususkan untuk 
putra daerah, ini karena kami mau mengakomodir sebanyak
banyaknya pelamar khususnya yang sudah mengabdi rnaupun 
berdomisili di Kabupaten Nunukan".(R.T. Kasubbid PPP , 
Kamis 28 April 20 16) 

Lebih Jan jut informan menambahkan sebagai berikut: 

"Dan untuk formasi yang kami beri tanda satu bintang itu 
dikhususkan untuk pelamar yang sudah mengabdi atau 
berdomisili di Kabupaten Nunukan dan yang dua bintang itu 
khusus untuk yang sudah mengabdi atau berdomisili di sana, di 
wilayab 3".(R.T. Kasubbid PPP, Kamis 28 April2016) 

Penjelasan juga didapatkan dari Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut 

'' Persyaratan nilai rata-rata memang kami buat tidak terlalu 
tinggi karena kami ingin agar dapat menarik pelamar yang 
sebanyak-banyaknya. Dan yang lebih penting adalab bagaimana 
putra-putri kita yang berdomisili di wilayah ini, baik yang baru 
lulus ataupun yang sudah menjadi tenaga honorer bisa 
terakomodir dan turut serta dalam seleksi, jadi kami tidak terlalu 
mempersoalkan nilai rata-rata, kalau lulus berarti mampu, 
karena seleksinya akan menggunakan CAT:. (Sy. Ka. BKDD 
Selasa 3 Mei 20 16) 

Lebih lanjut informan rnenjelaskan mengenai beberapa formasi 

yang tertutup bagi pelamar dari luar wilayah Kabupaten Nunukan 

sebagai berikut: 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penerimaan CPNS 
Tahun 2014 memang membuat kebijakan untuk menutup 
beberapa formasi jabatan ataupun wilayah penempatan, yang 
diberi tanda bintang 1 dan 2, hal ini dilak:ukan dengan 
pertimbangan seperti: pemerintah daerah memiliki jumlah 
honorer yang cukup banyak terutama untuk kualifikasi 
pendidikan D.III Kebidanan/Keperawatan baik yang 
disekolahkan oleh pemerintah daerah seperti D.l Pertanahan, 
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maupun dari Juar daerah namun telah mengabdi di Kabupaten 
Nunukan, kami pikir mereka ini perlu diapresiasi dan 
diprioritaskan untuk menjadi CPNS. (Sy. Ka. BKDD Selasa 3 
Mei 2016) 

Mengenai beberapa fonnasi jabatan yang penempatannya 

dibeberapa wilayah yang dikhusukan bagi mereka yang berdomisili 

atau mengabdi di wilayah yang biasa disebut sebagai wilayah tiga 

(sesuai daerah pemilihan anggota legislatif) seperti: Kecamatan 

Sebuku, Sembakung, Lumbis, Tolin Onsoi, Sembakung Atulai, 

Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan, Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah menjelaskan sebagai berikut: 

"Pengalaman kami dalam beberapa pengadaan CPNS 
sebelumnya, peserta yang lulus dan ditempatkan di wilayab
wilayab tersebut sangat jarang yang mampu bertahan dalam 
waktu yang lama, di sarnping ito terdapat banyak tenaga honorer 
yang sudah mengabdi ataupun putra-putri daerah yang memiliki 
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, jadi tidak ada salahnya 
jika kita memberikan prioritas kepada mereka yang memang 
sudah mengetahui kodisi wilayah yang ada dan sudah 
membuktikan kalau mereka siap mengabdi di wilayah 
tersebut".(Sy. Ka. BKDD, Selasa, 3 Mei 2016) 

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Dan Dildat daerah Kabupaten Nunukan juga ditegaskan oleh Wakil 

Bupati Nunukan yang menjelaskan sebagai berikut: 

"Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintab Kabupaten 
Nunokan dalam penerimaan CPNS yang lalu, telab 
dipertimbangkan dengan matang, ini tidak diskriminatif karena 
siapapun yang berdosmisili atau mengabdi di wilayah tersebut 
tetap dapat mendaftar. tidak ada pengecualian atas suku, agama 
atau yang lainnya, intinya kita berusaha mengakomodir putra-
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putri yang kita yakini siap dan mampu mengabdi di wilayah
wilayah dimaksud".(Hj.A.G. Wakil Bupati, Jumat 22 April 
2016 

Lebih lanjut WakiJ Bupati Nunukan juga menyampaikan 

sebagai berikut: 

"Pemerintah daerah pemah meJakukan audensi dengan Menteri 
PAN dan RB waktu itu bapak Aswar Abubakar beliau 
mempersiJahkan pemerintah daerah untuk memperioritaskan 
putra-putri yang ada di daerah jika memang formasi yang ada 
telah mampu diisi oJeh putra-putri yang ada di daerah,."(Hj. 
A.G. Wakil Bupati , Jumat 22 April 20 16) 

Untuk menggali informasi yang terkait dengan pengumuman 

penerimaan CaJon Pegawai Negeri SipiJ Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014 peneliti juga mendapatkan jawaban 

dari beberapa infonnan yang merupakan peserta seJeksi CaJon 

Pegawai Negeri SipiJ Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

Anggaran 2014 sebagai berikut: 

"Saya sangat setuju dengan pengumuman penerimaan CPNS 
kemarin, karena kami mendapatkan kesempatan yang Jebih 
besar dibanding kalau harus bersaing dengan peserta yang dari 
luar daerah, meskipun kemarin saya juga tidak JuJus, tetapi yang 
lulus adalah ternan-ternan atau orang yang memang sudah 
tinggal di wilayah ini" (lriani. Wawancara via teJepon Jumat 13 
Mei 2016) 

"Tidak masalah kaJau untuk wilayah-wilayah itu diprioritaskan 
untuk pelamar yang ada di sana karena mereka tentu sudah 
beradaptasi dengan kondisi di sana, kaJau saya sendiri terns 
terang tidak siap untuk bertugas di wilayah-wilayah tersebut, 
karena itu pada penerimaan CPNS tahun 2013, formasi saya 
hanya ada di Krayan jadi saya tidak ikut seleksi, barn ikut pada 
tahun 2014 karena ada di buka di ibu kota 
kabupaten".(Lisdawati, Wawancara Sabtu 7 Mei 2016) 
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" Pengumuman penerimaan CPNS yang dilakukan pemerintah 
daerah sangat kami dukung karena lebih membuka peluang yang 
lebih besar kepada kami yang sudah mengabdi diwilayah ini 
untuk lulus jadi CPNS, daripada orang yang dari luar yang 
kebanyakan hanya dijadikan batu loncatan karena pasti akan 
minta pindah, dan itu sudah banyak bukti"(Jerry Sumitro, 
wawancara Via telepon 16 Mei 20 16) 

Pendapat yang sedikit berbeda disarnpaikan oleh informan lain 

sebagai berikut: 

"Saya kurang setuju kalau formasi yang ada di wilayah 3 hanya 
untuk orang-orang yang sudah berdomisili atau mengabdi 
disana, karena kamipun warga Nunukan yang juga siap 
mengabdi dimanapun di wilayah Nunukan yang penting bisa 
lulus menjadi pegawai negeri".(Zainudin, Wawancara Jumat 13 
Mei 2016) 

Berdasarkan dokumen pengumuman penerimaan Caton pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

Anggaran 2014 serta basil wawancara dengan informan, maka dapat 

diuraikan bahwa dalarn penerimaan Caton Pengawai Negeri Sipil pada 

Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai Keputusan 

Bupati Nunukan Nomor: 857 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 

2014 dengan tegas memberi kesempatan yang san gat besar kepada 

putra-putri daerah yang berada di wilayah yang disebut dengan 

wilayah 3(tiga) yaitu, Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin 

Onsoi, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan. 

Meskipun kebijakan ini menyimpang dari norma-norma umum 

dalam penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan, namun hal ini dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan beberapa pertimbangan yang 

menurut infonnan sangat beralasan antara Jain sebagai berikut: 

a) Banyaknya putra-putri daerah yang memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan dan sebahagian besar sudah mengabdi sebagai tenaga 

honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, 

khususnya di daerah-daerah yang masih terpencil dan tertinggal; 

b) Pengalaman selama ini membuktikan bahwa san gat jarang 

Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar daerah yang mampu 

bertahan lama mengabdi di daerah-daerah yang dimaksud yang 

mengakibatkan munculnya penolakan dari warga setempat; 

c) Pemerintah daerah tidak in gin pelamar yang lui us seleksi sekedar 

dijadikan sebagai batu Joncatan sebagai Pegawai Negeri Sipil 

karena kurangnya persaingan, yang pada akhinya meminta 

pindah/mutasi dengan berbagai alasan. 

d) Kebijakan ini dilakukan juga sebagai bentuk apresiasi bagi warga 

Kabupaten Nunukan yang sudah membuktikan mampu dan mau 

mengabdi di wilayah-wilayah yang masih sangat sulit baik 

transportasi maupun komunikasi. Jadi kebijakan ini tidak 

dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi karena siapapun yang 

telah mengabdi tanpa membedakan suku, ras, agama dan 

sebagainya tetap dapat melamar pada fonnasi yang tersedia sesuai 

kualifikasi yang dibutuhkan. 
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Pada dasamya Pemerintah Kabupaten Nunukan cukup 

menyadari bahwa dengan kebijakan ini, maka akan berdampak pada 

kurangnya pelamar untuk formasi jabatan daerah-daerah dimaksud 

yang dapat mengakibatkan tidak adanya pelamar yang lulus seleksi. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih mengambil resiko tersebut 

daripada fonnasi-fonnasi yang ada diisi oleh pelamar dari luar daerah 

yang belum tentu mampu dan mau bertahan di tempat tugasnya. 

Meskipun sebahagian besar fonnasi jabatan yang 

penempatannya di wilayah-wilayah tersebut ditutup untuk pelamar 

dari Juar, namun beberapa formasi tetap dibuka untuk umum yang 

merupakan formasi yang lulusannya masih sangat kurang di wilayah

wilayah tersebut seperti dokter, apoteker, guru biologi, fisika dan 

agama Islam. Akan tetapi walau dibuka secara luas, jumlah pelamar 

untuk formasi yang penempatannya di wilayah tersebut tetap sangat 

kurang, dan ini membuktikan bahwa untuk penempatan di wilayah

wilayah yang telah disebutkan memang kurang diminati oleh pelamar. 

2) Pendaftaran 

Pendaftaran Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 

2014 dilakukan secara online. Setiap pelamar melakukan pendaftaran 

melalui Portal Nasional CPNS 2014. Adapun tata cara pendaftaran 

CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 
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a) Pelamar membuka Portal Nasional CPNS 2014 dengan alamat 

www.panselnas.menpan.go.id untuk: 

(1) Melihat pengumuman fonnasi jabatan untuk instansi yang 

akan dilamar dan juga syarat pendaftaran; 

(2) Mendaflarkan NIK, nama, tanggal lahir dan email aktif; 

(3) Memilih instansi yang dilamar; 

b) Pelamar akan mendapatkan email balasan dari portal CPNS 2014, 

berupa usemame, password, dan link registrasi online dari 

instansi yang dilamar; 

c) Pelamar masuk ke www.sscn.bkn.go.id, login dengan usemame 

dan password yang dikirim oleh Portal CPNS 2014 ke email yang 

telah didaflarkan, untuk: 

(I) Pelamar dapat melihat pengumuman dan persyaratan 

pendaftaran untuk instansi yang telah di lamar; 

(2) Pelamar mengisikan biodata pelamar; 

(3) Memilih kualifikasi pendidikan dan forrnasi jabatan yang 

dilamar(max. 3 fonnasi jabatan sesuai kualifikasi 

pendidikan); 

(4) Pelamar mencetak kartu registrasi. 

d) Pelarnar melakukan pemberkasan berdasarkan syarat-syarat 

pendaftaran masing-masing instansi dan diwajibkan menyertakan 

kartu registrasi SSCN untuk diverifikasi. 
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Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang 

dilakukan secara online, dimaksudkan agar pelamar meJakukan 

pendaftaran secara mandiri dan menghindari kontak langsung dengan 

panitia seleksi, hal ini juga mengindikasikan bahwa pelamar CaJon 

Pegawai Negeri Sipil mampu memanfaatkan komputer dan teknologi 

infonnasi dengan baik. Namun dari basil pengamatan pada saat 

pendaftaran CaJon Pegawai Negeri Sipll di Kabupaten Nunukan 

Tahun 2014. 

Barkaitan dengan hal di alas peneliti mendapatkan penjelasan 

dari Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

sebagai berikut: 

"Memang dalam pendaftaran CPNS Tahun 2014, banyak 
pelamar datang langsung ke kantor untuk meminta 
penjelasan mengenai tata cara pendaftaran online, 
persyaratan, dan juga meminta bantuan untuk didaftarkan 
karena jaringan internet di tempat mereka tidak bagus atau 
karena tidak bisa mengakses portal nasional"(R.T. Kasubbid 
PPP, Kamis 28 April2016) 

Penjelasan lebih lanjut disarnpaikan oleh informan yang 

merupakan admin SSCN Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 

sebagai berikut: 

''jaringan internet secara umum pada pendaftaran CPNS Tahun 
2014 sering mengalami gangguan, sehingga banyak pelamar 
datang ke kami untuk mendapatkan penjelasan ataupun untuk 
meminta bantuan didaftarkan, karena jaringan internet di 
BKDD juga sering mengalami gangguan maka Pemerintah 
Daerah meminta bantuan fasilitas di Kantor P.T. Telkom 
Nunukan untuk membantu para pelamar yang kesulitan 
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mendaftar dan saya ditugaskan untuk itu" (N. Admin SSCN 
Wawancara, Selasa 3 Mei 2016) 

Mempertegas informasi yang disampaikan oleh informan 

sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah 

Kabupaten Nunukan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

"Ketika banyak pelamar datang ke kantor BKDD hams kami 
layani, kami paham kondisi kabupaten Nunukan. dan oleh 
karena itu kami meminta bantuan fasilitas di kantor PT. 
Telkom dan menugaskan staf yang juda admin sscn yaitu 
saudara Nurwiji untuk membantu pelamar yang kesulitan 
mendaftar".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 

Permasalahan jaringan internet memang menjadi kendala dalam 

pendaftaran CPNS dengan sistem online di Kabupaten Nunukan, hal 

ini berdasarkan pemyataan sebahagian besar pelamar Caton Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan yang dijadikan informan, baik 

pelamar yang berdomisili di ibukota kabupaten terutama pelamar yang 

berasal dari wilayah 3 yaitu Sebuku, Sembak.ung, Tulin Onsoi, 

Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan 

Selatan. 

Dari basil observasi dan wawancara dengan informan penelitian 

yang terkait dengan sistem pendaftaran CaJon Pegawai Negeri Sipil 

Tahun Anggaran 2014, maka dapat diuraikan bahwa sistem 

pendaftaran yang dilaksanakan secara online dimaksudkan untuk 

memudahkan baik pelamar maupun panitia penerimaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil. Pendaftaran secara online secara umum akan 
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mengurangi interaksi antara pelamar dan panitia seleksi dan mampu 

menggambarkan bahwa eaton pelamar mampu memanfaatkan 

teknologi informasi yang merupakan suatu kebutuhan di saman yang 

modem ini dan juga sangat diharapkan dari seorang CaJon Pegawai 

Negeri Sipil. 

Sistem pendaftaran online dalam penerimaan Caton Pegawai 

Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 meskipun sudah berjalan dengan 

baik namun masih terdapat beberapa permasalahan termasuk pada 

pendaftaran Caton Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan. 

Sesuai dengan pemyataan beberapa informan bahwa salah satu 

kendala yang paling banyak dihadapi oleh pelamar di Kabupaten 

Nunukan adalah masalah jaringan internet yang kurang memadai, 

disamping masih banyak pelamar yang belum memahami sistem 

pendaftaran online ini. 

Sistem pendaftaran yang harus melalui Portal Panselnas 

www.panselnas.menpan.go.id sebelum masuk ke Portal Badan 

Kepegawaian Negara www.sscn.bkn.go.id, dianggap kurang efektif 

karena jika registrasi ke portal panselnas mengalami kendala maka 

pelarnar tidak bisa melakukan pendaftaran di portal Badan 

Kepegawaian Negara. Registrasi ke Portal Panselnas dengan 

menggunakan Nomor Induk Kependudukan juga menimbulkan 

masalah bagi beberapa pelamar dengan adanya Nomor Induk 

Kependudukan yang ditolak sistem karena dianggap sudah terpakai 
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ataupun bel urn terdaftar. Selain pada saat melakukan registrasi di 

portal Panselnas pelamar sudah harus memilih instansi yang akan 

dilamar dan tidak bisa dibatalkan ataupun diubah. Sedangkan 

pengumuman penenmaan CaJon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 

Anggaran 2014 tidak bersamaan dilakukan oleh semua instansi 

ataupun adanya persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapk.an 

instansi yang belum dapat dilihat oleh pelamar ketika melakukan 

registrasi ke portal Panselnas. Selain itu kemampuan server yang 

dimiliki oleh Panselnas juga terbatas dan sering mengalami gangguan. 

Sistem pendaftaran secara online sebenamya telah dilaksanakan 

oleh Badan Kepegawaian Negara pada penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2013 melalui www.sscn.bkn.go.id tanpa harus 

melakukan registrasi ke portal Panselnas sebagaimana pada tahun 

2014, dan sistem ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya sebaiknya cukup 

dilakukan l(satu) pintu yaitu melalui portal Badan Kepegawaian 

Negara. Karena dengan satu pintu maka sistem ini akan lebih efektif 

dan efisien dan memudahkan para pelamar. 

3) Pelamaran 

Pelamar Calan pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan 

pendaftaran secara online, selanjutnya menyampaikan lamaran yang 

ditulis tangan yang ditujuk.an kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
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disertai dengan syarat·syarat yang telah ditentukan dalam 

pengumuman. 

Proses pengajuan lamaran dalam penenmaan Caton Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014, 

peneliti mendapatkan penjelasan dari Kepala Sub Bidang Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Proses penyampaian berkas lamaran berjalan dengan baik dan 
lancar karena kami sudah mempersiapkan dengan cukup baik, 
dan kami melibatkan cukup banyak panitia dengan tugas-tugas 
yang sudah ditentukan".(R.T. Kasubid PPP, 28 April2016) 

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diktat Daerah jKabupaten Nunukan yang 

menyatakan sebagai berikut: 

"Panitia yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas masing
masing dengan penuh tanggungjawab sehingga dalam proses ini 
bisa dikatakan tidak ada masalah, beijalan sesuai dengan yang 
kami harapkan".(Sy. Ka. BKDD Selasa 3 Mei 2016) 

Panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam 

menerima berkas lamaran, melakukan registrasi terhadap berkas 

pelamar yang masuk baik yang diantar langsung ataupun yang melalui 

jasa pengiriman. Registrasi ini bertujuan untuk melakukan pemilahan 

berkas pelamar berdasarkanjenis tenaga yang dilamar. 

Pemilahan berkas pelamar dalam penerimaan Caton Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 

dilakukan berdasarkan: 
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(I) Kualifikasi pendidikan 

Pemilahan berdasarkan kualifikasi pendidikan dilakukan sesuai 

wama map folio yang dipersyaratkan dalam pengumuman yaitu: 

Map folio berwama merah untuk kualifikasi S 1; 

Map folio warna biru untuk kualifikasi D3; 

Map folio wama hijau untuk kualifikasi SMK; 

Map folio wama orange untuk formasi khusus. 

(2) Jenis tenaga yang dilamar 

Selanjutnya setelah dipisahkan sesua dengan kualifikasi maka 

panitia memilah kembali berkas pelamar sesuai dengan jenis 

tenaga yang dilamar yaitu: 

Tenaga Guru; 

Tenaga Kesehatan; 

Tenaga Teknis; 

Formasi khusus. 

Berkas pelarnar yang Ielah dikelornpokkan berdasarkan 

jenis tenaga, selanjutnya dicatar dalam buku register masing

masing jenis tenaga oleh sub panitia yang ditugaskan. 

Berdasarkan basil wawancara dan observasi pada saat 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014, 

pengajuan lamaran peserta seleksi CaJon Pegawai Negeri Sipil 

dapat berjalan dengan lancar, beberapa hal yang menjadi faktor 
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pendukung adalah telah dilakukan pengelompokan berkas 

pelamar berdasarkan map folio yang digunakan pelamar 

berdasarkan tingkat pendidikan maupun jenis jabatan yang 

dilamar. Selain itu panitia juga dapat melaksanakan tugas sesuai 

pembagian tugas yang telah ditentukan sehingga penerimaan 

berkas pelamar baik yang diantar langsung maupun yang dikirim 

melalui jasa pengiriman dapat terlaksana dengan baik dan penuh 

tanggungjawab. 

4) Verifikasi 

Verifikasi berkas lamaran dalam penerimaan Caton Pegawai 

Negeri Sipil dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas pelamar, 

serta pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam tahapan 

ini panitia seleksi melakukan pemilahan berkas yang memenuhi 

syarat, belurn lengkap ataupun yang tidak memenuhi syarat. 

Penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 pada tahap 

verifikasi berkas ini, dilakukan dengan oleh sub panitia yang telah 

dibentuk berdasarkan jenis tenaga yang dilamar yang terdiri dari: 

Tenaga Teknis dengan koordinator Kepala Bidang Pengembangan 

dan Kedudukan Hukum Pegawai; 

Tenaga Guru dengan Koordinator Kepala Bidang Informasi 

Kepegawaian; 

Tenaga Kesehatan dengan Koordinator Kepala Bidang Mutasi 
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Proses verifikasi berkas pelamar dalam penerimaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan dengan 

prosedur sebagai berikut: 

Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi; 

Petugas mengisi lembar verifikasi berkas masing-masing 

pelamar yaitu :lengkap, tidak lengkap, memenuhi syarat atau 

tidak memenuhi syarat; 

Petugas memberi catatan terkait dengan berkas yang dinyatakan 

tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat; 

Langkah selanjutnya setelah verifikasi berkas adalah 

melakukan rekap berkas pelamar yang dnyatakan tidak lengkap dan 

tidak memenuhi syarat untuk diumumkan 1 hari setelah berkas 

diterima melalui papan pengumuman di tempat pendaftaran dan 

website Badan Kepegawaian dan Dik.lat Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

Prosedur veritikasi berkas yang dilakukan panitia seleksi 

penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan, cukup efektif hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Sub 

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai sebagai berikut: 

••Proses verifikasi berkas yang kami lakukan cukup efektif dan 
efisien, karena waktu penyampaian berkas kami batasi sampai 
jam 15.00 kecuali hari Jumatjam 11.00 Wita, sehingga panitia 
punya waktu melakukan verifikasi hari itu juga karena 
besoknya barns diumumkan hasilnya. Dan kalau ada pelamar 
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yang menyampaikan berkas setelah jam tersebut, panitia tetap 
menerima tetapi diregistrasi di hari berikutnya.(R. T .Kasubid 
PPP Kamis 28 April 20 16) 

Peneliti juga mendapatkan informasi dari Kepala Bidang 

Mutasi Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan, 

pad.a penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 bertugas 

sebagai salah seorang koordinator menyatakan sebagai berikut: 

"Verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh panitia cukup 
efisien dan efektif, karena 1 hari setelah pelamar 
menyampaikan berkas, mereka sudah dapat mengetahui 
apakah berkas mereka, lengkap atau tidak, memenuhi syarat 
atau tidak,sehingga bagi yang belum Jengkap bisa 
melengkapi".(Su. Kabid Mutasi Wawancara Senin 2 Mei 
2016) 

Penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan yang menyatakan sebagai 

berikut: 

"Dalam penerimaan CPNS Tahun 2014 kami melibatkan 
banyak personil seperti semua kepala bidang sebagai 
koordinator masing-masing jenis tenaga, kepala sub bidang 
serta pegawai lainnya yang kami nilai kompeten termasuk dari 
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan karena kami ingin 
semuanya belja1an dengan baik".(Sy. Ka. BKDD Se1asa 3 Mei 
2016) 

Secara umum proses verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh 

Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 telah belja1an sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan, namun dalam prosesnya masih 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi sesua dengan penjelasan 

infonnan sebagai berikut: 
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.. Masalah yang muncul dalam proses verifikasi berkas antara 
lain nama jurusan/program studi di perguruan tinggi berbeda
beda, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara 
pelamar dan panitia".(R.T. Kasubbid PPP Kamis 28 April 
2016) 

Penjelasan berkaitan dengan proses verifikasi berkas juga 

disampaikan oleh Kepala Bidang Mutasi sebagai berikut: 

Pada penerimaan CPNS tahun 2014, pelamar dapat melamar 
sampai 3 jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, 
dan banyak pelamar kbususnya yang dari luar daerab kunmg 
memperhatikan persyaratan khusus yang ditetapkan sehingga 
ada beberapa pelamar yang tidak diloloskan, atau fonnasi 
jabatan yang dipilih dikurangi.(Su. Kabid Mutasi Selasa 24 
Mei 2016) 

Berdasarkan data dan wawancara dengan infonnan, bahwa 

jumlah berkas yang masuk sebanyak 2487 berkas lolos verifikasi 

oleh panitia sebanyak 2215 berkas. 

Penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 

2014 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, kepanitianjuga 

melibatkan pegawai dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Nunukan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menentukan 

kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan guru maupun tenaga 

kesehatan. 

Verifikasi berkas pelamar yang dilakukan oleh panitia seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

2014 telab betjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Verifikasi berkas pelamar dapat dilakuk.an dengan cukup efektif dan 
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efisien karena didukung oleh keterlibatan jumlah panitia dan 

kompetensi yang memadai. 

Sistem pelaksanaan verifikasi berkas dengan mengelompokkan 

sesuai jenis tenaga yang dilamar sebagaimana yang dilakuan oleh 

panitia seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan cukup efektif dan efisien karena anggota panitia yang 

dilibatkan dalam verifikasi tersebut juga sudah dibagi sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki. Sebagai contoh untuk sub panitia yang 

bertugas dalam verifikasi berkas untuk tenaga guru maka 

keanggotaannya diisi dari pegawai Dinas Pendidikan dan anggota 

panitia lain yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai jurusan 

atau kualifikasi pendidikan tenaga guru, demikian pula untuk tenaga 

kesehatan. 

Jumlah panitia yang cukup disertai dengan kemampuan yang 

memadai juga menjadi faktor yang sangat mendukung proses ini 

dapat berlagsung lancar. Hal ini dilihat dari berkas pelamar yang 

masuk dapat diverifikasi hari itu juga dan diumumkan hasilnya 

keesokan harinya sehingga pelamar dapat mengetahui status 

berkasnya dengan cepat, apakah memenuhi syarat, kurang lengkap 

ataupun tidak memenuhi syarat. 

5) Test Kompetensi Dasar (TKD) 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan 
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sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor.B-2432/M.PAN.RB/712013 tentang 

Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi 

CPNS Tahun 2013 dan 2014. Dari hasil observasi yang dilakukan 

maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Nunukan sebagai berikut: 

1) Server 1 Set 

2) PC Dekstop 52 Unit 

3) UPS 52 Unit 

4) Meja Komputer 52 Buah 

5) Kursi Putar 52 Unit 

6) Printer I Unit 

7) Keyboard+ Mouse Optic PS 2 

8) Laptop 2 Unit 

9) Kabel HDMI 3 Rot 

I 0) HUB Cisco 3 Unit 

11) Kabel Jaringan CAT 6 3 Rot 

12) W!fi Speaker 2 Unit 

13) Loker peserta tes sebanyak I 00 Unit 

14) Jaringan lokal (Local Networking) menggunakan hub/switch dan 

router serta wifi sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan 

dengan jumlah client (min 11100) 
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15) LCD TV ukuran 60 Inc. sebanyak 3 (tiga) unit untuk monitoring 

basil test berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer 

16)/nfocus Projector sebanyak 2(dua) unit) untuk pemaparan dan 

pengarahan tes dengan CAT System 

Mengenai sarana dan prasarana yang telah dimiliki Pemerintah 

Kabupaten Nunukan, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 

Pengembangan Pegawai menjelaskan sebagai berikut: 

"Sarana dan prasarana CAT yang kami miliki cukup memadai 
namun sampai saat ini belum memiliki laboratorium CAT 
sendiri sehingga pada pelaksanaan TKD dalam penerimaan 
CPNS Tahun 2014 masih meminjam gedung Aula Gabungan 
Dinas-Dinas I sebagai tempat pelaksanaan dan dipasangi 
perangkat CAT".(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April20l6) 

Penjelasan juga disampaikan oleh infonnan lain yaitu user 

SSCN yang menyatakan sebagai berikut: 

"Persiapan sarana dan prasarana CAT dalam penerimaan CPNS 
Tahun 2014 cukup baik, temasuk dalam pemasangan instalasi 
CAT yang dilakukan petugas dari Kanreg BKN Banjarmasin, 
tapi karena gedungnya masih dipinjam maka setelah selesai 
harus dibuka kembali".(N. User SSCN, Selasa 3 Mei 2016) 

Tes Kompetensi Dasar dalam penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

anggaran 2014 berlangsung selama ll(sebelas) hari. Pelaksanaan tes 

diikuti sebanyak 2068 peserta dari 2215 yang telah mendapatkan 

nomor peserta test. 

Selain itu dalam pelaksanaan test kompetensi dasar masih ada 

beberapa tahapan teknis pelaksanaan yang harus dilak.ukan oleh 
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panitia maupun peserta sesuai penjelasan informan yaitu Kepala Sub 

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian 

dan Dilakt Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Dalam pelaksanaan TKD masih ada proses yang hams 
dilakukan panitia maupun peserta yaitu, verifikasi data peserta, 
registrasi peserta, pemeriksaan sebelum memasuki ruang uj ian, 
pengarahan teknis, verifikasi oleh pengawas ujian, monitoring 
pelaksanaan tes sampai pengumuman basil TKD".(R.T. Kasubid 
PPP, Kamis 28 April 2016) 

Lebih Jan jut informan juga menjelaskan beberapa hal sebagai 

berikut: 

"Untuk pengarahan teknis dan pengawasan ujian dan 
pengumuman basil TKD dilakukan oleh Panitia Seleksi 
Nasional yang berasal dari Kantor Regional VJII 
Banjarmasin"(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 

Penjelasan terkait dengan pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar 

dengan sistem Computer Assisted Test(CAT) Juga disampaikan oleh 

Kepala Badan Kepegawaian dan Dik.lat Daerah Kabupaten Nunukan 

sebagai berikut: 

"Pelaksanaan TKD CPNS Tahun 2014 beljalan dengan baik dan 
lancar, dan kami juga mendapat kunjungan dalam rangka 
monitoring pelaksanaan tes dari pejabat dari propinsi Kaltara 
dan Pemerintah Pusat seperti Deputi Inka, Direktur Pengolahan 
Data BKN pusat maupun Ka Kanreg VIII Banjarmasin serta 
pejabat dari Kemenpan dan RB".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 
2016) 

Berdasarkan basil observasi dan wawancara, Pemerintah 

Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan seleksi Caton Pegawai Negeri 

Sipil Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan sesuai dengan Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor.B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan 

Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 

2013 dan 2014. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan 

menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dalam penerimaan 

CaJon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014 berjalan dengan lancar karena 

Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki infrastruktur CAT secara 

mandiri jadi dapat dengan bebas mengatur jadwal dan persiapan teknis 

lainnya seperti sosialisasi ujian dengan menggunakan CAT selama 2 

(dua) hari yang diikuti lebih dari 500 orang peserta. Hal ini juga 

sangat membantu para peserta test untuk mulai mengenal sistem ujian 

dengan menggunakan komputer. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh 

Panitia Seleksi Nasional dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

dengan sistem CAT sudah sangat baik sehingga hal-hal yang selama 

ini menjadi sorotan dalam setiap pelaksanaan seleksi CaJon Pegawai 

Negeri Sipil dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dan selain 

itu untuk menunjang pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

di Kabupaten Nunukan Tahun 2014, Panitia seleksi penerimaan 

melakukan suatu kebijakan teknis yang cukup baik yaitu penyusunan 

jadwal ujian yang dilakukan dengan cepat dan lengkap, mulai dari 

hari, tanggal dan jam ujian untuk tiap-tiap peserta yang dapat diakses 

melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
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Kabupaten Nunukan. Hal ini sangat membantu peserta seleksi dalam 

mengatur keberangkatan dari daerah asal maupun ke lokasi ujian. Cara 

ini juga cukup membantu panitia seleksi karena peserta yang datang 

ke lokasi ujian tidak secara bersamaan sehingga lebih mudah dalam 

melakukan proses lainnya. 

Pelaksanaan ujian dengan sistem komputer yang dilakukan dan 

diawasi oleh Panitia Seleksi Nasional juga sangat berpengaruh 

terhadap kepatuhan dan ketatatan peserta dalam ruang ujian, tidak 

seperti kalau pengawasan dilakukan oleh panitia lokal sebagaimana 

dalam pelaksanaan tes sebelumnya. Selain itu sistem ini juga 

memunculkan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi peserta tes. 

Karena selain prosedur yang cukup ketat juga basil tes dapat diketahui 

langsung oleh pesrta maupun oleb orang lain yang menyaksikan baik 

melalui layar monitor maupun pengumuman basil ujian yang 

dilakukan setiap sesi ujian. 

Selain itu dalam pelaksanaan test kompetensi dasar, terdapat 

beberapa langkah yang sangat mendukung untuk mendapatkan basil 

tes kompetensi dasar sebagaimana yang dibarapakan sebagai berikut: 

(!) Verifikasidatapeserta 

Verifikasi data peserta dilakukan pada saat peserta test 

melaporkan diri, verifikasi dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa peserta tes benar-benar yang sesuai dengan kartu peserta 

dan kartu identitas yang sah. 
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(2) Registrasi peserta 

Setiap peserta test yang telah diverifikasi datanya selanjutnya 

diregistrasi ulang untuk memastikan bahwa peserta test sudah 

berada di lokasi ujian. Peserta tes diminta untuk mengisi daftar 

hadir yang telah disiapkan oleh panitia berdasarkan sesi ujian. 

Pada registrasi ini peserta juga diwajibkan untuk menyimpan 

barang bawaan selain kartu peserta ujian dan kartu identitas pada 

Ioker yang telah disiapkan dan membawa kunci Ioker masing

masing. 

(3) Pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian 

Sebelum memasuki ruang ujian peserta tes diperiksa kembali oleh 

petugas yang terdiri dari panitia, satpol PP dan anggota 

kepolisian. Pemeriksaan berupa mengecek kembali kecocokan 

kartu peserta dengan peserta yang akan memasuki ruang ujian 

dan penggeledahan badan peserta untuk memastikan bahwa tidak 

ada lagi barang bawaan selain yang diperbolehkan dibawa 

kedalam ruang ujian, 

( 4) Pengarahan teknis 

Pengarahan teknis dilaksanakan oleh pengawas ujian setelah 

peserta ujian memasuki ruang ujian, pengarahan berupa tata cara 

ujian yang dilakukan dengan memutar video tata cara ujian 

dengan Computer Aassisted Test (CAT) serta tata tertib ujian 

yang harus dipatuhi oleh peserta. 
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(5) Verifikasi oleh pengawas ujian 

Sebelum memasuki waktu pelaksanaan UJtan, pengawas ujian 

yang merupakan petugas dari Kantor Regional VIII Badan 

Kepegawaian Negara Banjarmasin kembali melakukan 

pengecekan peserta ujian untuk memastikan bahwa peserta yang 

masuk sesuai dengan kartu peserta dan kartu identitas yang 

dimiliki. 

(6) Monitoring test 

Monitoring berupa LCD yang memuat nilai peserta selama 

tes berlangsung yang ditempatkan di tempat tunggu peserta ujian 

serta diruangan yang disediakan untuk panitia dan para peninjau 

pelaksanaan tes. 

Untuk monitoring ini panitia belum memasang CCTV 

untuk mengetahui kondisi dalam ruang ujian, ini dikarenakan 

ruang ujian yang digunakan hanya sementara dan belum 

diadakannya perangkat CCTV karena keterbatasan waktu dan 

anggaran yang tersedia. 

6) Pengolahan Hasil Seleksi 

Pengolahan basil Test Kompetensi Dasar dilakukan oleh Panitia 

Seleksi Nasional. Pengolahan basil seleksi dilakukan dengan 

mengelompokkan dan meranking nilai peserta ujian berdasarkan 

formasi jabatan dan penempatan yang dipilib. Dalam proses 

pengolahan basil seleksi Tes Kompetensi Dasar dalam penerimaan 
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Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, Kepala Sub 

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

"Pengolahan hasil TKD CPNS Tahun 2014 Pemeritah 
Kabupaten Nunukan harus disusun ulang oleh PANSELNAS 
karena basil yang disampaikan kepada kami hanya merangking 
berdasarkan formasi jabatan tanpa disesuaikan dengan unit 
penempatan yang telah dipilih oleh pelamar".(R.T. Kasubid 
PPP, Kamis 28 April20!6) 

Penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Daftar Nilai TKD dari Panselnas kami kembalikan disertai 
dengan dokumen pendaftaran yang kami miliki dan meminta 
untuk dilakukan penyusunan ulang sesuai dengan mekanisme 
pendaftaran yang kami lakukan di Kahupaten Nunukan".(Sy. 
Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 

Berdasarkan penjelasan dari infonnan diketahui bahwa 

pengolahan hasil seleksi ujian Tes Kompetensi Dasar yang dilakukan 

oleh Panitia Seleksi Nasional dalam penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

2014 sempat mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh pengolahan 

basil tes kompetensi dasar yang dilakukan oleh Panitia Seleksi 

Nasional yang hanya menyusun peringkat nilai yang lui us passingrade 

berdasarkan jumlah formasi jabatan yang dilamar. Sedangkan dalam 

penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014 ,fonnasi jabatan yang dilamar 

sekaligus dengan penempatan sesuai dengan penetapan fonnasi yang 
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ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

Karena pengolahan basil T es Kompetensi Dasar yang disusun 

hanya berdasarkan jumlah formasi jabatan yang dilamar 

mengakibatkan beberapa pelamar yang seharusnya lulus menjadi tidak 

lulus atau sebaliknya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Nunukan 

meminta kepada Panselnas untuk menyusun ulang basil seleksi 

dengan melampirkan dokumen pendaftaran CaJon Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Dari pennasalahan yang teljadi terkait dengan pengolahan 

basil tes kompetensi dasar, maka dapat disampaikan beberapa hal 

antara lain: 

I) Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penerimaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 mewajibkan pelamar untuk 

langsung memilih formasi jabatan sekaligus dengan penempatan, 

jadi setiap pelamar hanya bersaing dalarn jabatan dengan pilihan 

penempatan yang sama. Hal ini juga sudah sesuai dengan sistem 

pengusulan dan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

2) Sistem pengolahan basil Tes Kompetensi Dasar oleh Panselnas 

dalam penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 

2014 belum disesuaikan dengan penetapan formasi yang sudah 

bersamaan dengan penempatan pada unit-unit instansi. 
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Berdasarkan permasalahan yang tetjadi dalam pengolahan hasil 

Tes Kompetensi Dasar peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka seharusnya 

Panitia Seleksi Nasional dalam melaksanakan pengolahan basil 

seleksi hams konsisten dengan penetapan formasi atau 

memperhatikan tata cara pendaftaran yang dilaksanakan oleh 

setiap instansi. Karena dalam penerimaan CaJon Pegawai Negeri 

Sipil Tahun Anggaran 2014 sistem penerimaan setiap instansi 

tidak sama, ini juga disebabkan karena petunjuk digunakan masih 

pedoman yang lama yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 9 Tahun 2012. 

7) Penetapan Kelulusan 

Penetapan kelulusan peserta seleksi CaJon Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dilakukan 

berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi Nomor:B/3763/M.PAN-RB/10/2014 perihal 

Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, hal 

ini sesuai dengan pemyataan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 

Pengembangan Pegawai sebagai berikut: 

"Penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan pada nilai 
tertinggi dari peserta yang memenuhi passing grade (MP) sesuai 
dengan jumlah formasi jabatan dan penempatan yang 
dilamar".(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 
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Penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Tidak ada masalah dalam penetapan kelulusan peserta seleksi 
CPNS Tahun 2014, karena sudah ada petunjuk dari Menpan, 
selain itu pada seleksi CPNS Tahun 2014 kami hanya 
me1aksanakan TKD jadi prosesnya lebih mudah dan cepat, dan 
secara umum bisa kami katakan bahwa basil seleksi yang 
ditetapkan dapat diterima semua pihak".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 
3 Mei 2016) 

Penetapan Kelulusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang 

dilaksanakan setelah penyampaian basil seleksi oleh Panitia Seleksi 

Nasional sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena 

Pemerintah Kabupaten Nunukan hanya melaksanakan Tes 

Kompetensi Dasar, maka penetapan kelulusan berdasarkan surat 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor:B/3763/M.PAN-RB/10/2014 periha1 Penyampaian Daftar 

Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 sebagai berikut: 

1) Peserta harus memenuhi nilai am bang batas kelulusan/memenuhi 

passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. 

2) Apabila peserta yang memenuhi nilai ambang batas 

kelulusan/memenuhi passing grade (MP) jumlahnya melebihi 

kuaota formasi pada suatu jabatan, maka penentuan kelulusan 

didasarkan pada urutan nilai tertinggi dalam batas jumlah formasi. 
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3) Apabila dalam batas jumlab formasi terdapat peserta yang 

memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan 

didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai Tes 

Karakteristik Pribadi (TKP), Tes lntelegensia Umum (TIU), dan 

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Akreditasi Perguruan Tinggi, 

lndeks Prestasi secara berurutan. 

4) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan 

penempatan/penugasan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, 

dan/atau di daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan 

pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai 

MP lebih rendah dari peserta Jain yang mempunyai nilai MP 

sebagi pilihan kedua atau ketiga. 

Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dituangk.an dalam Surat 

Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Dan atas dasar penetapan kelulusan ini Pemerintah Kabupaten 

Nunukan menyampaikan pengumuman kelulusan pesrta seleksi 

melalu media elektronik, media cetak dan papan pengumuman. Dan 

penetapan kelulusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua 

pihak, 

8) Pengumuman Hasil Seleksi 

Pengumuman basil seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun 

Anggaran 2014 berdasarkan penetapan kelulusan oleh Pejabat 
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Pembina Kepegawaian. Terkait hal tersebut informan menjelaskan 

sebagai berikut: 

"Pengumuman hasil seleksi CPNS formasi umum tahun 2014 
tidak mengalami kendala, kami mengumumkan melalui media 
online nasional, website BKD dan papan pengumuman maupun 
melalui telekornda untuk daerah-daerah yang terpencil dan 
rnasih susah akses telekomunikasi dan transportasi.(R. T. 
Kasubid PPP, Kamis 28 April 20 16) 

Hasil seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil yang diumumkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga dapat diterima dengan baik oleh 

peserta seleksi CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, hal 

ini sesuai dengan pemyataan peserta seleksi sebagai berikut: 

"Pengumuman basil test sebenarnya hanya rnenunggu resminya 
saja, karena setiap peserta sudah tahu basil test masing~masing 
jadi tidak mungkin untuk diubah".(Arizal . Wawancara Kamis 
28 April 20 16) 

Pemyatan juga disampaikan oleh peserta test lainnya sebagai 

berikut: 

"Pengumuman yang disampaikan Pemerintah Daerab itu sudab 
sesuai dengan basil test kemarin, karena kami sudah mengetahui 
nilai~nilai kami, dan sudah tabu juga apabila kami lulus atau 
tidak".(Jerry Sumitro, Wawancara Senin 16 Mei 2016) 

Berdasarkan data dan basil wawancara, pengumuman basil 

seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 yang 

dilakukan oleb Pernerintah Kabupaten Nunukan berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, karena selain menggunakan media 

online melalui portal Panselnas, juga menggunak.an website resmi 
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Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan serta 

papan pengumuman dan lain-lain. 

Dan untuk lebih memperlancar proses pengumuman ini Badan 

Kepegawaian Dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan juga 

menghubungi setiap peserta yang dinyatakan lulus melalui telepon 

untuk memastikan bahwa peserta yang lulus sudah mengetahui 

pengumuman yang telah disampaikan melalui media. Dengan cara ini 

maka akan diketahui dengan cepat apakah peserta melihat 

pengumuman kelulusan atau belum, disamping itu peserta dapat 

berkonsultasi dengan pejabat atau pegawai yang membidangi jika ada 

sesuatu yang perlu dikonsultasikan terkait dengan proses selanjutnya. 

Apa yang dilakukan oleh panitia seleksi atau dalam hal ini BKDD 

disambut baik oleh para pelamar yang dinyatakan lulus. 

c. Tahap Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 

I) Pemanggilan 

Dalam penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2014, karena perkembangan teknologi 

komunikasi maka pemanggilan peserta yang dinyatakan lulus 

cukup dilakukan dengan media elektronik dan media 

telekomunikasi karena dianggap akan lebih efektif dan efisien. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Sub Bagian Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai. 
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"Dalam pemanggilan peserta yang dinyatakan lulus dalam 
penerimaan CPNS tahun 2014, kami cukup mengumumkan 
di Website BKDD dan papan pengumuman dan selanjutnya 
melalui telepon ke masing-masing peserta yang dinyatakan 
tutus untuk melihat di website BKDD, dan bagi peserta 
yang berdomisili di wilayah dengan akses telepon atau 
internet yang sulit kami mengirim pengumuman melalui 
Telekomda ke kantor-kantor kecamatan".(R.T. Kasubbid 
PPP Kamis 28 April2016) 

Penjelasan juga di sampaikan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai 

berikut: 

"Pengumuman dan pemberkasan peserta yang dinyatakan 
lulus adalah hal yang selalu ditunggu oleh peserta yang 
memang sudah mengetahui kalau mereka lulus sesuai basil 
ujian mereka, karena tidak ada lagi tes yang lain, jadi 
mereka selalu mencari informasi kapan pemberkasan, jadi 
begitu diumumkan, mereka dengan cepat dapat mengetahui, 
baik melalui web, papan pengumuman ataupun telepon 
dsb".(Sy. Ka. BKDD Selasa 3 Mei 20 16) 

Terkait dengan pemanggilan peserta yang dinyatakan lulus 

juga didapatkan informasi dari peserta yang lulus pacta seleksi 

Calaon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 sebagai berikut: 

"Kami sudah mengetahui pengumuman melalui media 
online terlebih dahulu sebelum kami mendapatkan telepon 
dari pihak BKDD yang memastikan apakah pengumuman 
sudah kami ketahui" .(Ariza!. Kamis 28 April 20 16) 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: 
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a) pemanggilan pelamar umum yang dinyatakan lulus ujian yang 

diterima, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat 

paling lambat 5(lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. 

Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan 

kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan 

CPNS dan jadwal kehadiran yang hersangkutan pada hari, 

tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan. 

b) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan untuk pelamar 

umum yang dinyatakan tutus dan diterima, paling lama 12(dua 

belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat tercatat. 

c) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas 

lamaran pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak 

geografis alamat yang dituju dan ketersediaan waktu paling 

lama 6( en am) hari kalender 

d) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada 

angka 2 dan angka 3 di atas tidak dipenuhi atau tidak dapat 

melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan 

dianggap tidak memenuhi syarat. 

Dalam proses pemanggilan yang peserta yang dinyatakan lulus 

seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, 

sesuai dengan basil wawancara maka pemanggilan peserta 

berjalan dengan lancar meskipun tidak dilakukan dengan surat 

tertulis. Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten 
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Nunukan memandang bahwa pemanggilan atau pemberitahuan 

dengan menggunakan alat telekomunikasi jauh lebih efektif 

dan efisien karena bisa dilakukan dengan sesegera mungkin 

terutama bagi pelamar yang berasal dari luar daerah. Meskipun 

cara ini tidak sesuai dengan ketentuan PERKA BKN No. 9 

Tahun 2012 namun jika ditinjau dari tujuannya maka hal itu 

dapat terpenuhi. Dan oleh karena itu pedoman pelaksanaan 

pengadaan caJon pegawai negeri sipil harus dilakukan 

perubahan dengan menyesuaikan perkembangan ketentuan 

pengadaan eaton pegawai negeri sipil maupun teknologi saat 

ini. 

2) Pendaftaran Ulang 

Pendaftaran ulang merupakan pendaftaran yang dilakukan 

oleh setiap pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima 

untuk diangkat menjadi CaJon Pegawai Negeri Sipil. Peserta yang 

dinyatakan lulus seleksi di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014 wajib melaporkan diri dengan 

membawa kartu peserta ujian dan melakukan pendaftaran ulang 

dengan membawa persyaratan administrasi yaitu: 

a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan 

ditulis di atas kertas double folio bergaris dengan tinta cair 
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warna hitam dan huruf capital serta dibubuhi materai 

Rp.6000,-sebanyak 2(dua) rangkap; 

b) Membawa ijazah terakhir + transkrip nilai asli dan fotokopi 

yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang sebanyak 

2(dua) lembar; 

c) Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi dengan tulisan tangan 

dengan huruf capital menggunakan tinta hitam sebanyak 

2(dua) rangkap: 

d) Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 em sebanyak 

8(delapan) !em bar tanpa kacamata dan penutup muka(cadar); 

e) Sural Keterangan Catalan Kepolisian (SKCK) asli + fotocopy 

yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 

2(dua) lembar: 

f) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah 

yang asli + fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang sebanyak 2(dua) lembar; 

g) Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-l) dari instansi terkait asli + 

fotocopy yang telab dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

sebanyak 2(dua) lembar; 

h) Menandatangani surat pemyataan yang berisi: 

(I) Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
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kekuatan hukum tetap karena melakukan sesuatu tindak 

pidana kejahatan; 

(2) Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri, atau diberhentikan dengan tidak 

honnat sebagai pegawai swasta; 

(3) Tidak berkedudukan sebagai Calaon Pegawai 

Negeri/Pegawai Negeri; 

(4) Bersedia ditempatkan disekuruh wilayah Negara 

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan 

oleh pemerintah; 

(5) Tidak menjadi pengurus dan/atauanggota Partai Politik; 

(6) Bersedia mengabdi minimal selama IO(sepuluh) tahun 

diseluruh wilayah Kabupaten Nunukan sesua1 

Keputusan Bupati; 

(7) Tidak memiliki ijazah lebih tinggi dari formasi yang 

dilamar; 

i) Surat Keterangan tidak mengkomsumsi!menggunakan 

narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari 

unit pelayanan kesehatan pemerintah. 

Jika mencermati persyaratan yang harus dilengkapi pelamar 

yang dinyatakan diterima untuk fonnasi Tahun Anggaran 2014, 

ditemukan beberapa perbedaan antara persyaratan yang 
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ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan persyaratan 

sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 9 Tahun 2012 antara lain: 

a) Pelamar hams membawa ijazah dan transkrip asli; 

b) Pemyataan bersedia mengabdi minimal 10 tahun di wilayah 

Kabupaten Nunukan; 

c) Tidak memiliki ijazah yang lebih tinggi dari formasi yang 

dilamar; 

Terkait dengan hal tersebut peneliti mendapatkan 

penjelasan dari Kepala Sub Bagin Pengadaan dan Pengembangan 

Pegawai sebagai berikut: 

"Kami tidak ingin yang lulus sebagai CPNS pada formasi 
jabatan yang dilarnarnya hanya dijadikan sebagai batu 
Joncatan dan daJam waktu singkat dapat pindah tempat 
tugas atau beralih ke jabatan yang lain". (R.T. Kasubbid 
PPP Karnis 28 April2016) 

Menegaskan penjelasan sebelumnya, Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diktat Daerah K.abupaten Nunukan 

menyatakan sebagai berikut: 

"Kami hams mengantisipasi CPNS lulus untuk tidak 
gampang pindah tempat tugas atau bemlih jahatan, 
sehingga akan merusak formasi yang telah ada. maka kami 
menambah persyaratan-persyaratan tersebut".(Sy .Ka. 
BKDD Selasa 3 Mei 2016) 

Setiap pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima 

untuk diangkat menjadi Caton Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

135 

42903.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 wajib 

melaporkan diri dengan membawa kartu peserta ujian dan 

melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan 

administrasi yaitu: 

a) Sural permohonan yang dilujukan kepada Bupati Nunukan 

ditulis di atas kertas double folio bergaris dengan tinta cair 

wama hitam dan huruf capital serta dibubuhi materai 

Rp.6000,-sebanyak 2(dua) rangkap; 

b) Membawa ijazah terakhir + transkrip nilai asli dan fotokopi 

yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang sebanyak 

2(dua) lembar; 

c) Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi dengan tulisan tangan 

dengan huruf capital menggunakan tinta hitam sebanyak 

2(dua) rangkap: 

d) Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 em sebanyak 

8(delapan) lembar tanpa kacamala dan penulup muka(cadar); 

e) Sural Kelerangan Catalan Kepolisian (SKCK) asli + folocopy 

yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 

2(dua) lembar: 

f) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah yang 

asli + fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang sebanyak 2(dua) lembar; 
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g) Kartu Tanda Pencari Kerja (AK·l) dari instansi terkait asli + 

fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

sebanyak 2(dua) lembar; 

h) Menandatangani surat pemyataan yang berisi: 

(I) Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana 

kejahatan; 

(2) Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri, atau diberhentikan dengan tidak hormat 

sebagai pegawai swasta; 

(3) Tidak berkedudukan sebagai Calaon Pegawai 

Negeri!Pegawai Negeri; 

(4) Bersedia ditempatkan disekuruh wilayah Negara Republik 

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh 

pemerintah; 

(5) Tidak menjadi pengurus danlatauanggota Partai Politik; 

(6) Bersedia mengabdi minimal selama IO(sepuluh) tahun 

diseluruh wilayah Kabupaten Nunukan sesuai Keputusan 

Bupati; 

(7) Tidak memiliki ijazah lebih tinggi dari formasi yang 

dilamar; 
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i) Surat Keterangan tidak mengkomsumsi/menggunakan 

narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif Jainnya dari 

unit pelayanan kesehatan pemerintah. 

Sesuai dengan dokumen pengadaan caJon pegawai negeri 

sipil tahun anggaran 2014 maka ditemukan persyaratan yang harus 

dilengkapi pelamar yang dinyatakan diterima untuk formasi Tahun 

Anggaran 2014, terdapat beberapa perbedaan antara persyaratan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten · Nunukan dan 

persyaratan sebagaimana daJam Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 20 J2 antara lain: 

a) Pelamar harus membawa ijazah dan transkrip asli; 

b) Pernyataan bersedia mengabdi minimal 10 tahun di wilayah 

Kabupaten Nunukan; 

c) Tidak memiliki ija:zah yang lebih tinggi dari formasi yang 

diJamar; 

Menurut penjeJasan informan, tambahan persyaratan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan 

dimaksudkan agar pelamar yang telah dinyatakan JuJus seleksi dan 

akan diangkat menjadi CaJon Pegawai Negeri SipiJ di Jingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan menggunakan dokumen yang 

benar dan sah. Selain itu agar tidak ada pelamar yang memilih 

formasi jabatan yang ada hanya sekedar jadi batu loncatan sebagai 

CaJon Pegawai Negeri Sipil maupun pelamar yang berusaha 
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mengurangt persaingan atau melakukan penyesuaian ijazah 

sehingga akan merusak. formasi yang telah ditetapkan. 

3) Pengusulan Nomor Induk Pegawai 

Barkaitan dengan pengusulan Nomor Induk Kepegawaian 

in forman selaku Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan 

Pegawai menjelaskan sebagai berikut: 

"Untuk pengusulan penetapan NIP itu sudah ada pedoman 
yang baku yaitu PERKA BKN Nomor 9 Tabun 2012 tentang 
Pedoman Pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil beserta 
lampirannya.jadi bisa dikatakan tidak ada masalah kita ikuti 
ketentetuannya".(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai 

berikut: 

"Pengusulan NIP selama ini berjalan dengan lancar, kalaupun 
ada kendala paling dari segi waktu saja jika ada kekurangan 
berkas dari pelamar yang lulus apalagi kalau mereka yang 
berdomisili di wilayah 3 yang hams mengurus beberapa 
berkas di sini sperti SKCK dan surat keterangan sehat dan 
bebas narkoba dsb".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 20 16) 

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan 

administrasi dan dinyatakan lengkap, maka pejabat Pembina 

Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, menyampaikan usul 

permintaan Nomor Induk Pegawai Caton Pegawai Negeri Sipil 

dengan surat pengantar beserta daftar nominatifuya secara kolektif 

rangkap 5(1ima) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau 
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Kepala Kantor Regiona1 Badan Kepegawaian Negara dengan 

melampirkan: 

a) 4(empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat 

sesuai lampiran PERKA BKN Nomor 9 Tabun 2012, dngan 

ditandatangan asli oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi 

stempeVeap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP 

CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 em; 

b) l(satu) lembar fotocopy sab keputusan PPK tentang Penetapan 

Fonnasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang 

bersangkutan; 

c) l(satu) lembar fotocopy sab ijazab/STTB sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan; 

d) l(satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan 

sendiri memakai huruf eapitaVbalok dan tinta hitam, serta telah 

ditempel pasfoto 3 x 4 em; 

e) I (satu) lembar sural pemyataan yang berisi tentang: 

( l) Tidak pemab dihukum penjara atau kurungan berdasarkau 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hokum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 

kejabatan; 

(2) Tidak pemab diberbentikau dengan hormat tidak atas 

pennintaan sendiri atau tidak dengan honnat sebagai 

Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan 
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tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau 

pegawai swasta; 

(3) Tidak berkedudukan sebagai Cal on Pegawai 

Negeri/Pegawai Negeri; 

( 4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik 

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh 

pemerintah; 

(5) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 

f) Fotocopy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir 

bagi yang memiliki pengalaman kerja; 

g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwajib/POLRI; 

h) Surat Keterangan Sehatjasmani dan rohani dari Dokter;dan 

i) Sural keterangan tidak mengkomsumsi/menggunakan 

narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya dari 

unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

j) Surat pemyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan 

menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya 

sesuat dengan formasi yang ditetapkan untuk yang 

bersangkutan. 

Pengusulan penetapan Nomor lnduk Pegawai sebelum 

penyampaian berkas fisik pelamar yang dinyatakan lulus, juga 

dilakukan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Pelayanan 
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Kepegawaian (SAPK) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Dengan 

sistem ini pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai dapat 

berjalan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Pemerintah 

Kabupaten Nunukan telah melaksanakan proses ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4) Penetapan Nomor lnduk Pegawai 

Proses penetapan Nomor Induk Pegawai adalah proses yang 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun Kantor 

Regional BKN setelah mendapatkan usul dari Pejabat Pembina 

Kepegawaian instansi. 

Berkaitan dengan proses penetapan Nomor lnduk Pegawai 

pelamar yang lulus seleksi CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014, peneliti mendapatkan 

informan yaitu dari Kepala Sub Bagian Pengadaan dan 

Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Setelah kami menyampaikan pengusulan penetapan NIP 
melalui SAPK dan berkas fisik ke Kantor Regional VIII 
Banjarmasin, kami tinggal menunggu basil pemeriksaan, 
apakah berkas masing-masing pelamar yang lulus sudah 
lengkap atau masih ada yang perlu dilengkapi".(R.T. 
Kasubid PPP, Kamis 28 April 20 16) 
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Lebih lanjut informan juga menyampaikan terkait dengan 

proses penetapan NIP CPNS formasi umum Tahun 2014 sebagai 

berikut: 

"Dalam proses penetapan NIP CPNS Tahun 2014 ada 2 
(dua) pelamar yang kualifikasi pendidikannya dianggap 
tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilarnar menurut 
Kanreg Vlll BKN Banjarmasin sehingga kami harus 
menyurat ke Kemenpan untuk meminta pendapat dan 
pertimbangan terkait hal tersebut dan akhimya sesuai 
pendapat dari Kemenpan bahwa kualifikasi pendidikan yang 
bersangkutan dapat diangkat untuk formasi jabatan yang 
dilamar".(R.T. Kasubid PPP, Karnis 28 April2016) 

Penjelasan yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan sebagai berikut: 

"Proses penetapan NIP untuk CPNS formasi umum Tahun 
Anggaran 2014 memerlukan waktu yang cukup lama barn 
bisa rampung semuanya, ini karena ada beberapa berkas 
yang BTL adalah pelamar yang berdomisili di daerah 
terpencil sehingga butuh waktu untuk melengkapi, termasuk 
yang hams mendapatkan keterangan dari pimpinan 
perguruan tinggi, apalagi ada 2(dua) pelamar yang 
kualifikasi pendidikannya dianggap tidak sesuai oleh 
Kanreg Vlll BKN Banjarmasin, sehingga harus 
mendapatkan persetujuan dari Kemenpan & RB".(Sy. Ka. 
BKDD, Selasa 3 Mei 20!6) 

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang 

ditunjuk memeriksa data pelamar umum yang diusulkan penetapan 

NIP nya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebagai 

berikut: 

a) Mencocokkan data pelamar umum yang dinayatakan lulus 

TKD dan/atau TKB (kalau dilaksanakan) 
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b) Mengecek kesesuaian an tara data pelamar urn urn dengan 

lowongan fonnasi jabatan pelamar umum yang telah 

ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. 

c) Memeriksa dan meneliti terhadap persyaratan dan kelengkapan 

administrasi 

d) Memeriksa kualifikasi pendidikan/STTB/ Ijazah yang dimiliki 

harus sesuai dengan tugas/pekerjaan. Dengan ketentuan: 

(I) Ijazah yang diakuildihargai adalah ijazah yang diperoleh 

dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah 

yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta 

yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin 

penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat 

lain yang berdasarkan peraturan perundang~undangan 

berwenang menyelenggarakan pendidikan. 

(2) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah 

berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 184/U/200 I tentang Pedoman Pengawasan 

Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, 

dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, yang belum 

tercantum ijin penyelenggaraan dari Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan berwenang menyelenggarakan 

pendidikan, harus melampirkan surat 

keterangan/pemyataan dari pimpinan perguruan tinggi. 

(3) ljazah yang diperoleh dari sekolahlperguruan tinggi Juar 

negeri hams mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia 

Penilaian ljazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan. 

e) Mencocokkkan kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik 

pasfoto yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama 

dan tanggallahir pada berkas lainnya. 

f) Mencocokkan kebenaran data dalam daftar riwayat hidup 

yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah 

ditulis sesuai ijazah, surat pemyataan, bukti pengalaman kerja, 

dsb. 

g) Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP 

dikelompokkan sebagai berikut: 

(I) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) 

administrasi, ditetapkan NIP nya; 

(2) Usul penetapan NIP yang bahannya tidak Jengkap (BTL), 

dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi 

yang bersangkutan untuk dilengkapi;dan 
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(3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat(TMS), 

dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi 

yang bersangkutan disertai dengan alasannya, 

Dalam proses penetapan Nomor Induk Kepegawaian oleh 

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara VIII 

Banjarmasin terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi Caton 

Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum Tahun 2014 Pemerintah 

Kabupaten Nunukan yang sempat terharnbat karena adanya 2(dua) 

orang peserta yang kualifikasi pendidikannya dianggap tidak sesuai 

dengan persyaratan jabatan yang dilamar meskipun .pada akhimya 

dapat ditatapkan NIP nya setelah adanya persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun 

hal ini menggambarkan bahwa belum ada pedoman yang baku 

terhadap persyaratan kualifikasi pendidikan untuk suatu jabatan 

atau tidak seragamnya nama jurusan dan fakultas pada perguruan 

tinggi sehingga sangat sulit untuk memilah jurusan atau fakultas 

yang sesuai dengan syarat jabatan. Karena sesuai dengan basil 

wawancara dengan infonnan didapatkan penjelasan bahwa dalam 

penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 banyak 

ditemukan nama-nama jurusan yang berbeda namun terdapat 

banyak kesamaan mata pelajaran, jadi memang sangat mudah 

teljadi perbedaan pendapat, Dan contoh konkrit adalah perbedaan 

pendapat antara pejabat yang ada di Badan Kepegawaian Negara 
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dan Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu kedepannya dalam 

penentuan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan suatu jabatan 

maka panitia seleksi harus lebih hati-hati dengan memeriksa lebih 

tel iti terhadap mata pelajaran yang sesuai dengan jabatan yang 

dilamar peserta seleksi. 

5) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pengangkatan CaJon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan 

dengan keputusan pengangkatan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian setelah mendapatkan keputusan Penetapan Naomor 

Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau 

Pejabat yang ditunjuk. Mengenai pengangkatan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil forrnasi umum Tahun Anggaran 2014 Kepala Sub 

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai menjelaskan 

sebagai berikut: 

"Pengangkatan Caton Pegawai Negeri Sipil formasi umum 
tahun 2014 Ielah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. CPNS forrnasi umum sebanyak 119 
orang telah diangkat menjadi CaJon Pegawai Negeri Sipil 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan yang 
berlaku". (R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 

Terkait dengan pengangkatan CaJon Pegawai Negeri Sipil 

dari formasi urn urn tahun 2014 Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah Kabupaten Nunukan memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

"Pengangkatan menjadi CPNS formasi umum 2014 bisa 
saya katakan tidak ada masalah, kalaupun ada mungkin 
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hanya masalah waktu penyerahan SK, karena kami tentu 
harus menyesuaikan dengan waktu Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk penyerahan SK CPNS".(Sy. Ka. 
BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 

2012 menyebutkan babwa: 

a) Pelamar Umum yang memenuhi persyaratan administrasi 

diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

b) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk 

setelab menerima penetapan NIP, paling lambat 25 (dua pulub 

lima) hari kerja setelah diterimanya NIP, menetapkan 

keputusan pengangkatan CPNS. 

c) Keputusan pengangkatan CPNS tersebut, disampaikan 

langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepda 

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan 

Kepegawaian Negra di lingkungan wilayah kerjanya, dan 

pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling 

lam bat 25 (dua puluh lima) hari keija sejak ditetapkan. 

d) CaJon Pegawai Negeri Sipil yang menerima keputusan 

tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelab 

diterimanya keputusan tersebut harus melapor ke pimpinan 

unit keija yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas. 

Apabila dalam batas waktu yang telab ditentukan tidak 
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melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan 

hormat sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahannya. 

e) Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, 

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut: 

(I) Bagi yang telah ditetapkan NIP nya, tetapi bel urn 

ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, 

Pejabat Pembina Kepegawaian segera melaporkan kepada 

Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan 

surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat 

keterangan meninggal dunia 

Kelurahan!Kepala Desa setempat 

dari Kepala 

untuk dilakukan 

pembatalan NIP oleh Kepala Badao Kepegawaian Negara. 

(2) Jika hal tersebut teijadi setelah ditetapkan keputusan 

pengangkatan CPNS dan belumltelah melaksanakan tugas, 

maka ditetapkan keputusan pemberhentian yang 

bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera 

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, 

Kepala Kantor Regional di wi1ayah kerjanya, dan pejabat 

lain yang dipandang perlu. 

(3) Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud pada angka 

(I) dan angka (2) tidak dapat dipergunakan dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan 
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pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari formasi Umum 

Talmn 2014 di lingkungan Pemerinth Kabupaten Nunukan sudah 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua pelamar yang 

sudah dietapkan NIP nya sudah diangkat menjadi CaJon Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan, termasuk salah seorang 

yang telah ditetapkan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri 

Sipil yang diberhentikan karena mengundurkan diri sebagai Calon 

Pegawai Negeri Sipil. 

d. Masa Percobaan 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menyebutkan bahwa CaJon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani 

masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian 

yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme 

serta kompetensi bidang. 

Masa percobaan CaJon Pegawai Negeri Sipil adalah I (satu) tahun 

terhitung sejak melaksanakan tugas dan dalam masa percobaan tersebut, 

instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

Caton Pegawai Negeri Sipil. 
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Masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipit dimaksudkan untuk 

mengetahui antara lain; 

I) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila , UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Sikap dan budi pekerti yang baik; 

3) Kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas; 

4) Hasil pendidikan dan pelatihan prajabatan; 

5) Terpenuhinya syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk 

diangkat menjadi PNS. 

Berkaitan dengan masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil, 

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Badan 

Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan sebagai 

berikut: 

"Masa percobaan CPNS sesuai ketentuan adalah minimal l tahun 
dan maksimal 2 tahun, dan dalam masa percobaan ini CPNS harus 
lulus diklat prajabatan. Masa percobaan CPNS dilaksanakan di 
SKPD masing-masing kecuali Diklat Prajabatan, jadi yang menilai 
sebenamya adalah Kepala SKPD nya".(R.T. Kasubid PPP, Kamis 
28 April2016) 

Penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Yang paling mengetahui kemampuan, disiplin, sikap dan prilaku 
dan sebagainya seorang CPNS adalah atasan masing-masing, maka 
ketika akan diusulkan pengangkatannya menjadi PNS itu harus ada 
rekomendasi dari Kepala SKPDnya yang disertai berkas lainnya 
seperti SKP dsb".(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 
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Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menyebutkan bahwa CaJon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani 

masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian 

yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme 

serta kompetensi bidang. 

Masa percobaan CaJon Pegawai Negeri Sipil adalah 1 (satu) tahun 

terhitung sejak melaksanakan tugas dan dalam masa percobaan tersebut, 

instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

CaJon Pegawai Negeri Sipil. 

Masa percobaan CaJon Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk 

mengetahui antara lain; 

1) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila , UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Sikap dan budi pekerti yang baik; 

3) Kemampuan dan kecakapan dalam melakaanakan tugas; 

4) Hasil pendidikan dan pelatihan prajabatan; 

5) Terpenuhinya syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk 

diangkat menjadi PNS. 

Masa percobaan seorang CaJon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan 

terhitung sejak seorang CaJon Pegawai Negeri Sipil sejak mulai 

melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penilaian 

152 

42903.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



terhadap seorang CaJon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan 

dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan hanya 

diketahui pada hasil sasaran kerja pegawai dan rekomendasi untuk 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jadi ketika Sasaran Kerja 

Pegawai bemilai baik dan direkomendasikan untuk diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

tempat seorang Caton Pegawai Negeri Sipil bertugas maka yang 

bersangkutan otomatis akan diusulkan oleh Badan Kepegawaian kepada 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil. 

Dari basil wawancara dengan infonnan didapatkan penjelasan 

bahwa sistem penilaian CaJon Pegawai Negeri Sipil pada dalam masa 

percobaan tidak ada bedanya dengan Pegawai Negeri Sipil yang masih 

terkesan administratifkarena sejauh ini belum ada Caton Pegawai Negeri 

Sipil yang gaga! diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena basil 

kerja atau prilaku walaupun banyak infonnasi yang berkembang bahwa 

ada beberapa orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin ataupun prilaku yang kurang baik namun tetap 

mendapatkan penilaian yang baik dan direkomendasikan oleh 

pimpinanya Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pimpinan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan penilaian tarhadap Caton 

Pegawai Negeri Sipit harus tebih obyektif datam rangka mendapatkan 
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Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan berkarakter baik. Karena 

apabila sistem yang selama ini tidak diubah maka tentu tidak akan 

memotifasi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan kualitas 

dirinya dan memperbaiki karakter atau prilaku yang diperlukan seorang 

Pegawai Negeri Sipil. 

e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dilaksanakan beradasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan Pelatihan 

Prabatan merupakan sesuatu hal yang mutlak diikuti dan dinyatakan lulus 

bagi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. 

Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan lzin Prinsip 

Penyelenggaran Diklat Prajabatan dari Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor; 645/D.2/PDP.08 tanggal 16 Maret 2015 hal 

Izin Prinsip Penyelenggaraan Diklat Prajabatan. Dan ditindaklanjuti 

dengan Surat Petjanjian Ketjasama antara Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerab Kabupaten Nunukan dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan 

Pelatihan Aparatur Ill Lembaga Administrasi Negara(PKP2A Ill LAN). 

Perjanjian kerjasama ini dilakukan setiap angkatan prajabatan, baik 

golongan Ill maupun golongan II. 
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Caton Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Nunukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Surat pemyataan kesediaan mengikuti Diklat; 

2) Rekomendasi/surat tugas dari pimpinan SKPD sebanyak 2(dua) 

lembar; 

3) Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) lembar; 

4) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Togas yang dilegalisir 

sebanyak 2(dua) lembar; 

5) Lembar target Sasaran Kerja Pegawai; 

6) Sural keterangan kesehatan asli dan fotocopy dari RSUD(tidak 

sedang hamil/tidak memiliki penyakit dengan perhatian khusus) 

disertai basil lab; 

7) Fotocopy kartu BPJS sebanyak 2(dua) lembar; 

8) Pas foto berwama menggunakan kemeja putih lengan panjang, 

berdasi hitam, khusus yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna 

hitam polos dan tidak menutupi dasi(dimasukkan) dengan latar 

merah ukuran 4 x 6 em dan 3 x 4 em masing-masing 6(enam) 

lembar. 

CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan 

formasi umum Tahun 2014 seluruhnya telah mengikuti dan 

dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang 
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dilaksanakan pada Tahun 2015 berdasarkan penjelasan dari Kepala 

Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerab 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

'"Diktat Prajabatan CPNS formasi umum Talmn 2014 sudah 
terlaksana dengan baik dan seluruh CPNS fonnasi umum telah 
mengikuti Diktat Prajabatan sebanyak 119 orang, proses 
pelaksanaannya, 95 orang mengikuti Diklat Pijabatan di 
Kabupaten Nunukan dan 24 orang mengikuti Diklat Prajahatan 
di PKP2A III LAN Samarinda".(Sa. Kasubbid Diklat Prajabatan 
BKDD, wawancara Senin 2 Mei 2016) 

Pelaksanan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak lepas dari 

berbagai kendala, mengenai hal tersebut informan juga menyatakan 

sebagai berikut: 

"Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Diklat ialah 
letak geografis sehingga dalam proses pemanggilan peserta yang 
berdomisili didaerah terpencil terkadang susah untuk dihubungi, 
karena belum terjangkau signal atau jaringan telekomunikasi, 
dan jadwal pelaksanaan dari lembaga penjamin mutu terkadang 
lambat diberikan kepada kami, sehingga proses pemanggilan 
peserta sering terburu-buru".(Sa.Kasubbid Diktat Prajabatan 
BKDD Senin 2 Mei 2016) 

Informasi lebih lanjut didapatkan dari Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini memang telah 
menyelenggarakan diklat Prajabatan bahkan Diklatpim Tingkat 
IV dan Ill karena kita memiliki sarana dan prasarana yang 
cukup, untuk itu diklat kita berupaya tetap dilaksanakan di sini, 
apalagi dengan pola baru jika harus dikirim ke tempat lain maka 
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biayanya akan sangat besar hal ini akan menjadi beban 
APBD.(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan 

Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 

2015 ten tang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan 

Prajabatan Golongan l dan ll menyebutkan babwa Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri 

Sipil yang profesional yang karaktemya dibentuk oleh nilai-nilai dasar 

Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan 

perannya secara profesional sebagai pelayan publik. Pendidikan dan 

Pelatihan Prajahatan merupakan diklat yang strategis maka, 

kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil adalah kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan 

masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan 

mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu: 

I) Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan 

togas jabatannya; 

2) Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya; 

3) Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya; 
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4) Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu petaksanaan 

tugas jabatannya; 

5) Kemampuan untuk tidak: korupsi dan mendorong percepatan 

pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan observasi dan 

wawancara telah menyelenggarakan Pendidikan dan Petatihan Prajabatan 

terhadap CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan 

formasi Tahun Anggaran 2014. Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan Caton Pegawai Negeri Sipil formasi umum Tahun 

Anggaran 2014 dilak:sanak:an oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dengan bekerjasama dengan Pusat Kajian Dan Pendidikan dan Petatihan 

Aparatur Ill Lembaga Administrasi Negara(PKP2A Ill LAN) dengan 

menerapkan pota barn penyelenggaraan Diktat Prajabatan sesuai 

pedoman penyelenggaran Pendidikan dan Petatihan Prajabatan Golongan 

Ill, maupun Golongan I dan II yang telab ditetapkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara. 

f. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Undang-undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menjetaskan bahwa CaJon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 

menjadi Pegawai Negeri Sipil hams memenuhi persyaratan: 

I) Lulus pendidikan dan pelatihan; dan 

2) Sehatjasmani dan rohani. 
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CaJon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan 

dapat diusuJkan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 menyebutkan bahwa seorang CaJon 

Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

I) FC. Sural Tanda Lulus Prajabatan yang lelab dilegalisir 

2) Surat Kesehatan Kesehatan dari Tim dokter pemerintah yang telah 

ditunjuk 

3) Sural Kelerangan Bebas Narkoba 

4) FC. SPMT legalisir 

5) FC. SK. CPNS legalisir 

6) FC. SKP I labun I egalisir 

7) Rekomendasi SKPD 

8) FC. Ijazah terakhir legalisir 

Terkail dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 

fonnasi umum Tabun 2014 yang beijumlab 119 orang menjadi 

Pegawai Negeri Sipil diperoleh penjelasan dari informan yaitu Kepala 

Sub Bidang Pengadan dan Pengembangan Pegawai sebagai berikut: 

"Setahu say a CPNS fonnasi Urn urn tahun 2014 bel urn diangkat 
menjadi PNS karena belum cukup 1 (satu) tahun. namun untuk 
lebih jelasnya bisa ditanyakan ke bagian mutasi karena untuk 
pengangkatan PNS itu tugas bidang mulasi, kalau kami hanya 
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sampai pengangkatan CPNS"(R.T. Kasunid PPP, Kamis 28 
April2016) 

Penjelasan lebih lanju didapatkan dari Kepala Bidang Mutasi 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai 

berikut: 

"CPNS yang diangkat melalui formasi umum tahun 2014 
sampai saat ini belum ada yang diangkat menjadi PNS karena 
masa ketja sesuai dengan SPMT mereka rata-rata di bulan Mei, 
dan rencananya akan dilakukan secara bersamaan di bulan juni 
agar lebih efektif dan efisien".(Su. Kabid Mutasi, Senin 2 Mei 
2016) 

Pemyataan juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Pengangkatan CPNS menjadi PNS dari formasi umum selalu 
kita lakukan secara bersamaan, karena masa kerja sesuai SPMT 
mereka juga hampir bersamaan, jadi kami pik.ir lebih efesien 
seperti itu, dan keputusan pengangkatannya tetap berlaku surut 
sesuai SPMTnyajadi tidak merugikan CPNS kanena hak-haknya 
tetap akan diperhitungkan"(Sy. Ka. BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menjelaskan bahwa CaJon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 

menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan: 

I) Lulus pendidikan dan pelatihan; dan 

2) Sehat jasmani dan rohani. 

Caton Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa 

percobaan dapat diusulkan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri 

Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tatmn 2013 menyebutkan bahwa 

seorang Caton Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

l) FC. Sural Tanda Lulus Prajabatan yang Ielah dilegalisir 

2) Surat Kesehatan Kesehatan dari Tim dokter pemerintah yang 

Ielah ditunjuk 

3) Surat Keterangan Bebas Narkoba 

4) FC. SPMT legalisir 

5) FC. SK. CPNS legalisir 

6) FC. SKP l tahun l egalisir 

7) Rekomendasi SKPD 

8) FC. ljazah lerakbir legalisir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan infonnan dapat 

dijelaskan bahwa Pengangkatan Caton Pegawai Negeri Sipil menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak 

mengalami kendala yang berarti, karena yang biasa terjadi hanya 

kelerlambatan penetapan keputusan pengangkatan oleh Pejabal 

Pembina Kepegawaian. Namun hal tersebut tidak merugikan Calon 

Pegawai Negeri Sipil karena hak-hak yang terkail dengan 

pengangkatannya tetap dapat diberikan. 

Pennasalahan keterlambatan penetapan pengangkatan Caton Pegawai 

Negeri Sipil memang telah menjadi hal yang biasa hampir di semua 
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daerah, dan hal ini tidak pemah menjadi masalah yang serius bagi 

seorang Caton Pegawai Negeri Sipil. Keterlambatan pengangkatan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih banyak disebabkan oleh proses 

administratif yang memang cukup panjang dalam birokrasi 

pemerintah daerah dan hal inilah yang barns menjadi perhatian 

aparatur pemerintah untuk memperpendek proses yang selama ini ada, 

ketentuan pro tap (prosedur tetap) yang harus melalui beberapa pejabat 

di daerah memang menjadi masalah tersendiri dalam penandatanganan 

sebuah keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Karena sangat 

jarang semua pejabat yang terkait dengan sebuah keputusan berada di 

tempat dalam waktu yang bersamaan sehingga hams menunggu untuk 

proses selanjutnya. Dan hal inilah yang barns diperbaiki dengan 

melakukan perubahan ketentuan tata naskah dinas di lingk:ungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena hal ini tidak hanya terjadi 

dalam proses penandatangan Keputusan pengangk:atan Calon Pegawai 

Negeri Sipil akan tetapi hampir semua proses administratiflainnya. 

3. Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 

Di Kabupaten Nunukan 

a. Isu Putra Daerab/Primordialisme 

Munculnya Isu putra daerah dalam penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil bukan hal yang barn, beberapa daerah di Indonesia 

khususnya yang di luar pulau Jawa masih ban yak daerah menghadapi 
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permasalahan ini, demikian juga Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014. 

Keinginan beberapa kelompok masyarakat maupun forum-forum 

pemuda untuk memperioritaskan putra-putri yang ada di daerah dalarn 

seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian Pemerintah 

Daerah maupun DPRD. 

Adanya isu putra daerah dalam penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan tercermin dalarn pengumuman 

penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014, didapatkan penje1asan dari Kepala 

Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebgai 

berikut: 

"Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan pnontas bagi 
putra-putri daerah dalam Penerimaan CPNS yang lalu untuk 
beberapa forrnasi jabatan dan/atau penempatan di wilayah 
3(tiga) ini juga berdasarkan basil hearing dengan DPRD berserta 
forum-forum masyarakat yang mengatasnamakan sebagai putra 
daerah".(Sy. Ka. BKDD, Se1asa 3 Mei 2016) 

Mempertegas adanya isu putra daerah dalam penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, peneliti juga 

mendapatkan pemyataan dari peserta test CaJon Pegawai Negeri Sipil 

Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: 

"Ya tentu itu hal yang wajar di suatu wilayah, untuk prioritaskan 
putra daerah, mengingat banyak sekali pengalaman-pengalaman 
tahun-tahun sebelumnya, orang luar yang lulus CPNS hanya 
dijadikan batu loncatan untuk kembali ke daerah asal mereka, 
sehingga tidak ada tenaga yang siap mengabdi untuk daerah 
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Nunukan".(Jerry Sumitro. Wawancara via telepon tanggal 16 
Mei 2016) 

"Perlu diberdayakan putra-putri daerah yang merupakan lulusan 
perguruan tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengisi 
jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Hal ini juga dapat 
mengurangi orang-orang luar daerah yang lulus di daerah 
tertentu dan mengajukan permohonan pindah/mutasi ke daerah 
Jain, padahal masa kerjanya belum memenuhi persyaratan untuk 
pindah, dan hal ini membuat kursi-kursi pekerjaan tersebut 
kembali kosong".(Nurmalihayati, wawancara via telepon 
tanggal 9 Mei 20 16) 

Isu putra daerah dalam penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil 

bukan hal yang bam, beberapa daerah di Indonesia menghadapi 

permasalahan ini, demikian juga Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam 

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tabun Anggaran 2014. 

Berdasarkan observasi dan basil wawancara bahwa tuntutan 

beberapa kelompok masyarakat maupun forum-forum pemuda untuk 

memperioritaskan putra-putri yang ada di daerah dalam seleksi Caton 

Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian Pemerintah Daerah maupun 

DPRD. 

Tuntutan kelompok masyarakat dalam penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan didasari beberapa alasan antara lain: 

I) Dalam beberapa penerimaan CPNS sebelumnya peserta yang lulus 

umumnya berasal dari luar daerah dan sangat jarang yang bisa 

bertahan untuk mengabdi dalam waktu yang lama; 
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2) Agar putra-putri yang berasal dari daerah atau yang sudah mengabdi 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk diangkat menjadi 

CPNS; 

3) Putra- putri daerah sudah banyak yang memiliki kualifikasi 

pendidikan untuk mengisi formasi jabatan yang dibutuhkan di 

daerah~ daerah yang terpencil; 

Adanya isu putra daerah dalam penerimaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan tercermin dalam pengurnuman 

penerimaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2014, yaitu dengan adanya beberapa fonnasi 

jabatan, ataupun wilayah penempatan hanya dapat dilamar oleh pelamar 

yang berdomisili atau mengabdi di wilayah Kabupaten Nunukan atau 

bahkan untuk beberapa jabatan yang penempatannya di wilayah yang 

disebut sebagai wilayah 3(tiga) hanya boleh dilamar oleh pelamar yang 

berdomisili atau mengabdi di wilayah tersebut. 

Pembatasan pelamar untuk beberapa formasi jabatan ataupun 

untuk beberapa wilayah tertentu pasti akan mengurangi jumlah pelamar. 

Karena dari data yang diperoleh untuk fonnasi jabatan yang 

dikhususkan untuk putra-putri daerah hanya dilamar oleh beberapa 

pelamar saja. Hal ini mengakibatkan terbatasnya persaingan ataupun 

berkurangnya peluang fonnasi jabatan dapat diisi oleh pelamar. 

Beberapa fonnasi jabatan yang penempatannya di wilayah-wilayah 

yang seperti: Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, 
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Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan tidak mampu diisi 

oleh pelamar karena tidak adanya peserta yang memenuhi ambang batas 

nilai Tes Kompetensi Dasar (TKO). 

Sikap dalam rekruitmen yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan dalam seleksi Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun 

Anggaran 2014 sesuai dengan yang dinyatakan oleh Nawawi (2008) 

yaitu: Rekruimen berdasarkan perbedaan, rekruitmen ini dilakukan 

secara aktif untuk mengelompokkan pelamar, dengan hanya menerima 

kelompok tertentu atau Rekruitmen berdasarkan prioritas, rekruitmen ini 

dilakukan dengan cara mendahulukan atau memperioritaskan kelompok 

tertentu. 

b. Kondisi Geografis 

Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang merupakan salah satu 

kabupaten terluar karena berbatasan langsung dengan negara tetangga 

Malaysia juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam 

pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil. Kondisi wilayah yang terpencil 

dan masih tertinggal di sebahagian wilayah Kabupaten Nunuk.an sangat 

mengurangi minat pelamar untuk mengisi formasi jabatan di wilayah

wilayah dimaksud. 

Berdasarkan data panitia seleksi ditemukan bahwa beberapa 

fonnasi jabatan yang penempatannya di wilayah-wilayah terpencil hanya 

diminati oleh beberapa orang pelamar. Hal ini juga sesuai dengan 
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penjelasan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

sebagai berikut: 

"Kondisi geografis daerah kita juga menjadi salah satu penyebab 
rendahnya minat pelamar, karena bisa dikatakan bahwa untuk 
beberapa wilayah dianggap sebagai pilihan terakhir ketika formasi 
di tempat lain tidak tersedia".(R.T. Kasubid PPP. Kamis 28 April 
2016) 

Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Kondisi wilayah Kabupaten Nunukan diakui sebagai salah satu 
penyebab banyaknya fonnasi jabatan yang kosong di bebempa 
wilayah, baik karena kurangnya minat pelamar juga karena 
pegawai yang ada sebelumnya tidak mampu bertahan, dan meminta 
pindab/mutasi dengan berbagai alasan".(Sy. Ka BKDD Selasa 3 
Mei 2016) 

Mempertegas penjelasan di atas, informan yang merupakan 

pelamar caJon pegawai negeri sipil tahun 2014 menyatakan sebagai 

berikut: 

"saya tidak siap karena saya perempuan, kebanyakan daerah 
tertinggal dan terpencil memiliki adat yang dangat kuat, 
kebudayaannya juga kuat, ada kemungkinan tidak dapat menerima 
perempuan berjilbab, dan saya takut dengan pemuda yang tinggal 
di daemb terpencil dan tertinggal yang biasanya tidak bersekolah 
hingga selesai, dapat berbuat buruk:"(Silli Ofina 
Bahtiar,wawancam Jumat, 13 Mei 2016) 

"saya akan memilih Nunukan karena dekat dengan keluarga dan 
tidak perlu lagi mengurus domisili"(Firman, Wawancara Jumat 13 
Mei) 

"saya tidak berminat untuk bekeija di sana, daerahnya masih susah, 
apalagi di Krayan yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat, dan 
itulah sebabnya tahun 2013 saya tidak. mendaftar karena formasi 
saya hanya dibuka di sana"(Lisdawati, wawancara, Sabtu 7 Mei 
2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa kondisi 

sebahagian wilayah Kabupaten Nunukan yang masih tertinggal seperti 

yang disebutkan sebelumnya menjadi kendala dalam pengadaan pegawai 

negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, letak 

geografis yang sulit dijangkau baik transportasi maupun komunikasi 

menjadi penyebab kurangnya minat pelamar untuk daerah-daerah 

dimaksud (Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, 

Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan). Permasalahan ini 

bukan hanya dalam pengadaan pegawai tahun 2014, karena sesuai 

dengan penjelasan yang didapatkan bahwa penyebab kurangnya pegawai 

negeri sipil di wilayah-wilayah tersebut karena banyak pegawai yang 

ditempatkan di sana tidak mampu bertahan dan meminta mutasi dengan 

berbagai upaya dan alasan. 

Meskipun belum ada pendapat ahli yang menyatakan secara 

khusus bahwa kondisi geografis sebuah wilayah merupakan suatu faktor 

penghambat dalam pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil. Namun untuk 

wilayah yang kondisi geografisnya seperti Kabupaten Nunukan yang 

memiliki wilayah yang sulit dijangkau baik transportasi maupun 

komunikasi, menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diabaikan 

dalam pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil. Karena dengan kondisi 

geografis yang demikian maka sangat sui it untuk menarik minat pelamar 
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untuk mengikuti seleksi untuk formasi jabatan yang penempatannya 

diwilayah~wilayah yang masih terpencil dan tertinggal. 

c. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Faktor yang paling menetukan dalam setiap pengadaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, karena 

dalam pengadaan pegawai yang diharapakan adalah bagaimana suatu 

fonnasi jabatan yang lowong mampu diisi oleh pelamar yang tentunya 

hams memiliki kualitas. 

Rendahnya kualitas peserta tes dalam seleksi Caton Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

Anggaran 2014 didapatkan penjelasan dari Kepala Sub Bidang 

Pengadaan dan Pengembangan Pegawai menyampaikan sebagai 

berikut: 

"Penerimaan CPNS Tahun 2014 hampir sama dengan tahun lalu, 
banyak formasi yang kosong jumlahnya pun tidak jauh beda, 
dari data yang ada yaitu dari 2068 yang ikut tes hanya 509 yang 
lulus TKD atau hanya sekitar 25%. Dan 28 formasi samasekali 
tidak ada yang lulus.".(R.T. Kasubid PPP, Kamis 28 April2016) 

Hal ini dipertegas oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kahupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Secara umum dapat saya katakan bahwa pelarnar CPNS Tahun 
2014 di Kahupaten Nunukan kurang berkualitas, karena yang 
lui us TKD san gat kurang, hal ini akan kita evaluasi" .(Sy. Ka. 
BKDD, Selasa 3 Mei 2016) 
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Faktor yang paling menetukan dalam setiap pengadaan Caton 

Pegawai Negeri Sipil adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, karena 

dalam pengadaan pegawai yang diharapakan adalah bagaimana suatu 

formasi jabatan yang lowong mampu diisi oleh pelamar yang tentunya 

harus memiliki kualitas. 

Rendahnya kualitas peserta tes dalam seleksi Calon Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 

Anggaran 2014 dapat di1ihat dari banyaknya fonnasi jabatan yang tidak 

mampu diisi oleh pelamar. Dari 30 (tiga puluh) fonnasi jabatan yang 

kosong, 28 ( dua puluh de Iapan) disebabkan karen a tidak ada peserta 

yang memenuhi ambang batas nilai kelulusan. Dan jika kita ukur 

kualitas berdasarkan dari prosentase peserta yang memenuhi 

passinggrade maka dari jumlah 2068 peserta yang mengikuti Tes 

Kompetensi Dasar (TKD) hanya sebanyak 509 peserta yang memenuhi 

passingrade atau hanya berkisar 24, 6%. 

Rendahnya kualitas pelamar Caton Pegawai Negeri Sipil 

Fonnasi Umum Tahun 2014 tidak lepas dari kebijakan yang diarnbil 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam seleksi CaJon Pegawai Negeri 

Sipil Tahun Anggaran 2014, karena dengan membatasi pelamar yang 

dari luar untuk ikut seleksi tentu menutup peluang pelamar yang 

kemungkinan memiliki kua1itas yang baik. Hal ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Siagian, (2006; 104) Adanya berbagai kebijaksanaan 

yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi dimaksudkan 
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agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai tujuan 

dan sasarannya sehingga bisa saja kebijaksanaan tersebut membatasi 

ruang gerak pencari tenaga kerja baru. Beberapa kebijaksanaan yang 

mungkin menjadi kendala dalam proses rekruitmen antara lain adalah 

rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberi petunjuk tentang 

lowongan yang bagaimana sifatnya yang diisi dari dalam dan lowongan 

yang bagaimana yang akan diisi melalui rekruitmen dari luar. Dengan 

rencana demikian akan membatasi langkah dan tindakan para pencari 

ketja, mereka hams mematuhi apa yang telah di tetapkan 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

I. Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum Tahun 2014, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil langkah kebijakan sesuai 

pengumuman Bupati Nunukan Nomor:810/858/BKDD-IVNIII/2014 

tentang Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Formasi Umum Tahun 

2014 dengan rnemberikan prioritas kepada putra daerah untuk formasi 

jabatan pada wilayah-wilayah tertentu seperti Sebuku, Sembakung, 

Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan 

Krayan Selatan dengan beberapa pertimbangan antara lain: 

I) Adanya desakan dari kelompok masyarakat yang menarnakan diri 

sebagai putra daerah yang juga didukung oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan; 

2) Kurangnnya Pegawai Negeri Sipil yang lulus dan penempatannya di 

wilayah-wilayah terpencil yang dapat bertahan dalam waktu yang 

lama, sehingga memunculkan kekecewaan masyarakat yang 

berdomisili diwilayah-wilayah dimaksud; 
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3) Sebahagian formasi jabatan yang ada di wilayah-wilayah yang 

terpene it sudah memungkinkan untuk di isi oleh putra daerah baik 

secara geografis- biologis, ekonomis-pragmatis maupun sosio

idiologis. 

b. Secara umum tahapan Pegadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 dapat berjalan 

dengan lancar kecuali hal-hal sebagai berikut: 

l) Analisa jabatan 

Analisa jabatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah belum sesuai dengan yang diharapakan karena 

masih banyak pegawai yang menganggap analisa jabatan bukan 

merupakan sesuatu yang penting dan hanya menambah pekerjaan 

saja. Di samping itu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah juga 

belum memberikan perhatian yang serius terhadap analisa jabatan 

diinstansinya. 

2) Pengolahan Hasil Seleksi 

PengolahWl basil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi 

Nasional yang hanya menyususn rangking nilai berdasarkan 

jabatan tidak sesuai dengan syarat pendaftaran yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dalam pendaftaran 

Caton Pegawai Negeri Sipil sudah harus memilih penempatan pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun unit-unit kerjanya 

sehingga basil uijian Tes Kompetensi Dasar harus diolah kembali 
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oleh Panselnas. 

3) Penetapan Nomor lnduk Kepegawaian 

Adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten 

Nunukan dan Badan Kepegawaian Negara terhadap kualifikasi 

pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sempat 

menjadi kendala dalam penetapan Nomor Induk Kepagawaian 

terhadap 2(dua) orang pelamar yang dinyatakan lulus. Hal ini 

disebabkan oleh tidak seragamnya nama-nama jurusan maupun 

fakultas pada Perguruan Tinggi sehingga diperlukan kehatia-hatian 

oleh panitia dalam menyeleksi berkas pelamar. 

2. Terdapat 3 faktor dapat dianggap sebagai faktor penghambat dalam 

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil fonnasi urnum Tahun 2014 di 

1ingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: 

a. Isu putra daerah/primordialisme: 

Munculnya isu putra daerah atau primordialisme dalam 

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingk:ungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan yang diakomodir oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan dengan membatasi pelamar untuk fonnasi jabatan 

maupun untuk penempatan di wilayah-wilayah seperti : Sebuku, 

Sembakung, Tolin Onsoi, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, 

Krayan dan Krayan Selatan tertentu juga menjadi faktor penyebab 

banyaknya formasi jabatan yang tidak terisi karena kurangnya 

pendaftar. 
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B. Saran 

b. Kondisi geografis 

Kondisi wilayah Kabupaten Nunukan yang sebahagian 

wilayahnya berada di perbatasan negara yang masih terpencil dan 

tertinggal seperti : Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Sembakung 

Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan juga 

menjadi salah satu faktor yang menghambat pengadaan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, kurangnya 

minat pelamar yang mendaftar untuk formasi jabatan yang 

penempatannya di wilayah- wilayah tersebut yang masih sulit 

dijangkau oleh transportasi dan komunikasi menyebabkan sulitnya 

mendapatkan pelamar yang berkualitas. 

c. Kualitas somber daya manusia. 

Rendahnya kualitas pelamar khususnya pelamar yang diberikan 

prioritas untuk fonnasi jabatan pada wilayah-wilayah yang disebutkan 

sebelumnya menjadi penyebab utama banyaknya fonnasi jabatan yang 

tidak terisi, karena dari 30(tiga puluh) formasi jahatan yang kosong 

sebahagian besar diakibatkan oleh tidak adanya pelamar yang 

memenuhi nilai ambang batas kelulusan(Passingrade). 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka untuk pelaksanaan pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan selanjutnya, disarankan hal-ha1 

sebagai berikut: 
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I. Pejabat Pembina Kepegawaian harus Jebih tegas terbadap pimpinan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan Analisa Jabatan di lingkungan 

ketjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

didapatkan analisa kebutuhan pegawai yang akurat. 

2. Panitia Seleksi Nasional harus menciptakan sistem pengolahan basil seleksi 

sesuai dengan penetapan forrnasi dimana pendaftaran sekaligus dengan 

penempatan atau pengolahan basil seleksi cukup dilakukan oleh Panitia 

Seleksi Instansi dan Panitia Seleksi Nasional cukup sebagai pengawas. 

Karena basil seleksi yang menggunakan komputer sudah tidak dapat 

dimanipulasi. Dengan cara ini maka tentu waktu yang diperlukan akan lebih 

efisien dan efektif. 

3. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mengevaluasi kebijakan dalam 

pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dengan melaksanakan 

Jangkah-Jangkah sebagai berikut: 

a. Untuk forrnasi jabatan dan penempatannya di wilayab-wilayah tertentu 

yang mampu diisi oleh putra daerah tetap memprioritaskan putra daerah 

tetapi tidak perlu berdasarkan penempatan pada unit-unit organisasi, tetapi 

cukup berdasarkan forrnasi jabatan yang ada di wilayah tersebut sehingga 

setiap pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dapat di tempatkan 

sesuai fonnasi yang tersedia berdasarkan rangking. 

b. Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan ujian seleksi harus terlebih 

dahulu melakukan pembekalan terhadap putra-putri daerah yang memiliki 

kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, sehingga kelak putra-putri daerah 
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dapat mengisi formasi jabatan yang ada dan mampu mengabdi di 

wilayahnya sendiri tanpa harus meminta mutasi. 

4. Pemeritah Kabupaten Nunukan harus memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap pegawai yang bertugas di wilayah-wilayah yang masih terpencil dan 

tertinggal dengan memberikan insentif yang jauh lebih besar agar pegawai 

dapat lebih betah bertugas di wilayah-wilayah dimaksud. 

5. Pemerintah Pusat perlu merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan kondisi 

wilayah-wilayah tertentu baik geografis, demografis, sosiologis maupun 

ekonomis. 
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LAMP IRAN 

1. Pedoman Wawancara 

A. Bagaimana pelaksanaan Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan? 
I) Tahap Perencanaan pegawai 

a) Analisa jabatan 
b) Pengusulan formasi 
c) Penetapan Fonnasi 

2) Tahap seleksi 
a) Pengumuman 
b) Pendaftaran 
c) Pelamaran 
d) Verifikasi 
e) Tes Kompetensi Dasar 
f) Pengolaban basil seleksi 
g) Penetapan basil seleksi 
h) pengumuman hasil seleksi 

3) Pengangkatao CPNS 
a) Pemanggilan 
b) Pendaftaran ulang 
c) Pengusulan NIP 
d) Penetapan NIP 
e) Pengangkatao CPNS 

4) Masa Percobaan 
5) Diklat prajabatao 
6) Pengangkatao PNS 

B. Apakah Faktor-faktor seperti lsu putra daerah, Kondisi geografis dan 
kualitas pelamar menjadi penghambat dalam pengadaan PNS di Kabupaten 
Nunukan? 

C. Apa langkab-langkab yang dilakukan oleb Pemerintah Kabupaten Nunukan 
dalam mengantisipasi hal tersebut? (penghambat) 
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2. Daftar Pertanyaan 

a. Daftar Pertanyaao untuk Wakil Bupati 
I) Dalam penerimaan CPNS tahun 2014 kemarin, pemerintah Kabupaten 

Nunukan mengambil sebuah kebijakan dengan memberikan prioritas 

kepada putra daerah untuk beberapa formasi jabatan, bagaimana 
pendapat ibu dengan hal tersebut? 

2) Apakah dengan memberikan prioritas kepada putra daerah, tidak 

diskriminatif? 
3) Bagaimana pendapat ibu dengan sistim seleksi dengan menggunakan 

CAT? 
4) Apa yang menjadi harapan ibu dalam penerimaan CPNS selanjutnya? 

5) Apa yang hams dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan PNS di wilayah yang masih terpencil? 

6) Apa saran untuk BKDD dalam pengadaan CPNS selanjutnya? 

b. Daftar Pertanyaan untuk Kepala BKDD 
I) Seperti kita ketahu bahwa pengadaan PNS harus didahului dengan 

perencanaan, menurut bapak dalam tahap perencanaan pegawai 

khususnya analisajabatan, apa permasalahan yang dihadapi? 
2) Apa yang dilakukan BKDD dengan pennasalahan tersebut? 
3) Lalu bagaimana dengan pengusulan formasi CPNS tahun 2014? 

4) Jadi seperti apa yang dilakukan dalam menentukan formasi untuk 

diusulkan pak? 
5) DaJam pengumuman penerimaan tahun 2014, persyaratan nilai rata·rata 

pelamar sangat rendah pak, kenapa seperti itu? 
6) Lebih lanjut pak, dalam pengumuman ada juga beberapa fonnasi yang 

dihususkan untuk putra daerah dengan adanya tanda bintang satu(*) atau 

dua(**) kenapa seperti itu? 
7) Apa yang bapak jelaskan tadi, beberapa hari yang lalu juga sempat saya 

wawancara dengan ibu Wakil Bupati Nunukan, dan penjelasan beliau 

juga sangat mendukung hal itu. 
8) Dalam penerimaan CPNS tahun 2014 yang dilakukan secara online oleh 

masing-masing pelamar, namun saat pendaftaran kemarin(2014) banyak 
calon pelamar yang datang ke BKDD, bagaimana bapak memandang hal 

ini? 
9) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran CPNS tahun 2014 apakah ada 

masalah? 
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IO)Bagaimana dengan pelaksanaan TKD pak? 
II) Menurut kasubid pengadaan babwa ada kesalaban basil pengolaban TKD 

dari panselnas, bagaimana menyelesaikan hal tersebut pak? 
12) Bagaimana proses penetapan kelulusan, apakah masih ada masalah 

seperti sebelum-sebelumnya? 
13) Bagaimana dengan peserta, apakah mereka dapat mengetahui 

pengumuman dengan cepat? 
14) Dalam pengumuman pemberkasan bagi peserta yang Julus ada juga 

persyaratan seperti penryataan harus mengabdi minimal I 0 talmo serta 
tidak memiliki ijasah yang lebih tinggi, kenapa hams seperti itu pak? 

15) Untuk pengusulan NIP, apakab ada kendala yang dihadapi? 
16) Kalau pengangkatan menjadi CPNS bagaimana pak, apakab beijalan 

dengan lancar? 
17) Bagaimana dengan masa percobaan, apakab semua CPNS yang 

menjalani masa percobaan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi 
PNS? 

18) Salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS adalab lulus prajabatan, 
bagaimana pelaksanan prajabatan CPNS formasi 2014 

19) Menurut informasi dari Kabid Mutasi bahwa pengangkatan CPNS 
menjadi PNS belum dilaksanakan, bagaimana penjelasan bapak? 

20) Menurut bapak sebenarnya yang menjadi kendala dalam pengadaan 
CPNs tahun 2014 di Kabupaten Nunukan, apakab isu putra daerah bisa 
dianggap menjadi penghambat? 

2 J) Bagaimana dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan, apakah 
menjadi penghambat? 

22) Kuranguya peserta yang lui us TKD, apakab ini menandakan babwa 
kualitas SDM pelamar CPNS Tabun 2014 kurang? 

c. Daftar Pertanyaan untuk kasubid!Kabid Mutasi 
I) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi seorang CPNS untuk dapat 

diangkat menjadi PNS? 
2) Bagaimana prosedur pengangkatan CPNS menjadi PNS? 
3) Apakab semua CPNS formasi umum tahun anggaran 2014 yang 

beijumlab 119 orang telah diangkat menjadi PNS 
4) Kapan SK Pengangkatannya di tetapkan, dan apakab penetapannya 

sekaligus? 
5) Apa saja kendala yang saudara hadapi dalam proses pengangkatan 

CPNS menjadi PNS? 
6) Bagaimana cara saudara mengatasi kendala dimaksud? 
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d. Daftar Pertanyaan untuk Kasubid Pengembangan dan Pengadaan 
Pegawai 
I) Pada tahun anggaran 2014 yang lalu Pemerintah Kabupaten Nunukan 

melaksanakan pengadaan pegawai, bagaimana perencanaan pengadaan 
pegawai pada tahun 2014 tersebut? 

2) Menurut saudara, dalam pelaksanaan analisa jabatan, apakab ada kendala 
yang dihadapi ? 

3) Setelab pelaksanaan analisa jabatan, selanjutnya langkab apa lagi yang 
dilaksanakan oleh BKDD? 

4) Berapajumlah fonnasi yang diusulkan pada tahun 2014? 
5) Dari jumlah tersebut itu untuk formasi apa saja? 
6) Dari data yang ada, fonnasi pegawai pada tahun 2014 hanya sekitas 149 

formasi, berarti sangat jauh dari jumlah yang diusulkan, bagaimana 
pemerintah daerah menyikapi hal ini? 

7) Selanjutnya adalah pengumuman penerimaan, bagaimana pelaksanaan 
pengumuman penedmanan CPNS tahun 2014 di Kabupaten Nunukan? 

8) Apakah pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat 
diterima dengan baik oleh pelamar dalam arti mudah dipahami dan 
dilaksanakan? 

9) Dalam pengumuman penerimaan CPNS tahun 2014 persyaratan nilai rata2 
cukup reodah yaitu 2, 00 dan 6,00 di samping itu ada juga beberapa 
formasi yang tertutup untuk pelamar dari luar Kabupaten Nunukan, kenapa 
seperti itu? 

I 0) Bagaimana dengan penyampaian berkas pelamar apakah sudah berjalan 
dengan baik? 

II) Setelah berkas diterima maka akan dilakukan verifikasi, bagaimana proses 
yang dilakukan panitia? 

12) Apa ada kendala dalam proses verifikasi berkas? 
13) Bagaimana sarana dan prasarana CAT Pemerintah Kabupaten Nunukan?, 
14) Bagaimana proses pelaksanaan TKD? 
IS) Bagaimana proses pengolahan basil TKD pada tahun 2014? 
16) Bagaimana proses penentuan kelulusan Pelamar CPNS Tahun 2014? 
17) Apa ada kendala dalam pengumuman kelulusan CPNS? 
18) Lalu bagaimana dengan pemanggilan peserta atau pelamar yang lulus? 
19) Dalam pengumuman ada persyaratan berupa surat pernyataan pelamar 

untuk mengabdi lO Tahun di Pemerintah Kabupaten Nunukan, kenapa 

seperti itu? 
20) Bagaiman dengan proses pengusulan penetapan NIP yang lulus seleksi? 
21) Apakah ada berkas yang dinyatakan kurang atau tidak lengkap? 
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22) Bagaimana dengan pengangkatan sebagai CPNS? 
23) Setelah diangkat maka CPNS menjalani masa percobaan, bagaimana 

prosesnya? 
24)Apakah CPNS Tahun 2014 sudah diangkat menjadi PNS setelah menja1ani 

masa percobaan tersebut? 
25) Menurut saudara apa yang menjadi pengharnbat dalarn pengadaan CPNS 

Tahun 2014? 

e. Daftar Pertanyaan untuk Kasubid Diklat Prajabatan 
I) Apa yang menjadi dasar Penye1enggaraan diklat prajabatan di Kabupaten 

Nunukan? 
2) Apa saja yang menjadi syarat seorang CPNS untuk mengikuti Dildat 

Prajabatan? 
3) Bagaimana pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Formasi Umum Tahun 

2014 Pemerintah Kabupaten Nunukan? 
4) Apakah seluruh CPNS Formasi Umum Tahun 2014 Pemerintah 

Kabupaten Nunukan yang berjumlah 119 orang telah mengikuti Diklat 
Prajabatan? 

5) Apakah ada peserta yang dinyatakan tidak 1u1us? 
6) Apa saja kriteria yang harus dipenuhi peserta untuk dinyatakan lulus 

prajabatan? 
7) Apa saja kendala yang dihadapi dalarn pelaksanaan diklat prajabatan di 

Kabupaten Nunukan? 
8) Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan 

Diklat prajabatan? 

f. Daftar Pertanyaan untuk Kasubag Kepegawaian dan Anjab Sekretariat 
Daerab 
1) Bagaimana proses pelaksanaan analisajabatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan? 
2) Apakah semua SKPD yang ada sudah melaksanakan analisa jabatan? 
3) Bagaimana tahapan pelaksanaan analisa jabatan ? 

4) Apa saja Yang menjadi togas Bagian Organisasi terkait Analisa Jabatan 
5) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan analisa jabatan? 
6) Langkah apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 
7) Apa yang perlu diievaluasi dalam pelaksanaan analisajabatan? 
8) Apa yang menjadi saran ibu dalam pelaksanaan analisajabatan? 
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g. Daftar Pertanyaan Uses SSCN Tabun 2014 
I) Dari data jumlah pegawai yang diserahkan, jumlah pegawai sebelum 

pengadaan dan sesudah pengadaan tahun 2014 tidak singkron, maksud 
saya sebelum pengadaan jika ditambahkan dengan yang lulus formasi 
urn urn tahun 2014 maka jumlah terse but tidak ketemu, kenapa bisa 
demikian? 

2) Dalam Penerimaan CPNS Tahun 2014, pendaftaran di lakukan secara 
online oleh para pelamar, apakah petugas/atau panitia dapat mengakses 

secara langsung data pelamar yang mendaftar ke instansi pemerintah 
Kabupaten Nunukan? 

3) Bagaimana proses yang dilaksanakan panitia terkait dengan data online 
pelamar CPNS? 

4) Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah 
menggunakan CAT, bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan? Apakah sudah sesuai dengan standar 
yang ditentukan? 

5) Bagaimana proses yang dilaksanakan dalam mempersiapkan 
pelaksanaan Seleksi dengan menggunakan CAT? 

6) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses seleksi penerimaan CPNS 
Tahun 2014? 

7) Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala2 
tersebut? 

8) Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dengan sistem 
penerimaan CPNS Tahun 2014? 

9) Apa saja yang ingin saudara sarankan untuk penerimaan CPNS 
selanjutnya? 

h. Daftar Pertanyaan Untuk Pelamar CPNS 
1) Saudara adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan CPNS 

tahun 2014 di Kabupaten Nunukan, dari mana saudara mendapatkan 
informasi akan adanya penerimaan CPNS? 

2) Sistem penerimaan CPNS Tahun 2014 merupakan hal barn, bagaimana 
anda dapat mengetahui tata cara pendaftaran CPNS? 

3) Apa saja kendala yang saudara alami dalarn proses pendaftaran CPNS 
tahun 2014? 

4) Bagaimana menurut saudara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2014? 
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5) Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa formasi jabatan di 
wilayah 3 yang dikhususkan untuk mereka yang berdominsili atau sudah 
mengabdi di wilayah tersebut? 

6) Dalam penerimaan CPNS tahun 2014, banyak formasijabatan khususnya 
di wilayah 3 yang tidak dapat terisi karena tidak ada peserta yang lulus 
TKD, bagaimana pendapat saudara? 

7) Sebelum penerimaan CPNS Tabun 2014, ada permintaan atau desakan 
agar putra-putri daerah mendapatkan prioritas, bagaimana menurut 
saudara? 

8) Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 
minimal selama 10 tahun jika anda lui us sebagai CPNS? Berikan alasan 

9) Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 
minimal selama 10 tahunjika anda lui us sebagai CPNS? Berikan alasan 

1 0) Bagaimana menurut saudara pelayanan pelayanan panitia pada saat 
pendaftaran CPNS tabu 2014? 

11) Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses seleksi 
CPNS? 

12) Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Nunukan? 

13)Mengenai hasil seleksi sampai dengan penentuan kelulusan peserta, 
apakah menururt saudara sudah trasparan? 

14)Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih dimungkinkan terjadinya kecurangan? 

15) Menurut saudara, dari sejak pendaftaran sampai dengan penetapan 
kelulusan,apakah masih memungkinkan terjadinya kecurangan? 

16) Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintah Kabupaten 
Nunukan apakah sudah memadai? 

17) Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan CPNS 
Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2014? 

I 8) Apa yang ingin saudara sarankan dalam penerimaan CPNS selanjutnya? 
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3. Transkrip Wawancara 

Nama 
Jabatan 
Tanggal 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 
Informan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 
Informan: 

Transkrip Wawancara 

HJ. Asmah Gani 
: Wakil Bupati Nunukan 
: 22 April2016 

Dalam penerimaan CPNS tahun 2014 kemarin, pemerintah 
Kabupaten Nunukan mengambil sebuah kebijakan dengan 
memberikan prioritas kepada putra daerah untuk beberapa formasi 
jabatan, bagaimana pendapat ibu dengan hal tersebut? 
Betul, pemerintah Kabupaten Nunukan pada penerimaan yang lalu 
memang memberikan prioritas untuk putra daerah khususnya yang di 
wilayah 3, hal ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap anak· 
anak kita yang berasal dari sana atau sudah mengabdi di sana, karena 
kalau mengharapkan yang dari luar pengalaman selama ini, mereka 
itu kebanyakan tidak mampu bertahan lama, sementara kalau yang 
dari sana tentu dapat dijamin akan mampu bertahan mengabdi di 
wilayalmya karena sudah mengenal wilayah dan masyarakat yang 
ada disana baik budayanya, bahasa ataupun adatnya. 
Apakah hal itu tidak diskriminatif menurut ibu? 
Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan 
dalam penerimaan CPNS yang lalu, telah dipertimbangkan dengan 
matang, ini tidak diskriminatif karena siapapun yang berdosmisili 
atau mengabdi di wilayah tersebut tetap dapat mendaftar, tidak ada 
pengecualian atas suku, agama atau yang lainnya, intinya kita 
berusaha mengakomodir putra-putri yang k.ita yakini siap dan mampu 
mengabdi di wilayah-wilayah dimaksud. Di samping itu Pemerintah 
daerah pemah melakukan audensi dengan Menteri PAN dan RB 
waktu itu bapak Aswar Abubakar beliau mempersilahkan pemerintah 
daerah untuk memperioritaskan putra-putri yang ada di daerah jika 
memang formasi yang ada telah mampu diisi oleh putra-putri yang 
ada di daerah 
Bagaimana pendapat ibu dengan sistim seleksi dengan menggunakan 
CAT? 
Ini sangat bagus, karena mampu menghilangkan kecurangan dan 
menimbulkan kepercayaan yang tinggi terhadap seleksi CPNS, 
karena selama ini kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 
seleksi sangat rendah, dan ini juga dapat mencegah perbuatan 
oknurn-oknurn yang tidak bertanggungjawab dengan mernanfaatkan 
penerimaan CPNS untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu 
pada saat sistem ini diterapkan, kami pemerintah kabupaten nunukan 
sangat mendukung untuk pengadaan sarana CAT ini. 
Apa yang menjadi harapan ibu dalam penerimaan CPNS selanjutnya? 
Saya sangat mengharapkan agar lebih banyak lagi putra-putri daerah 
yang bisa Julus, khususnya untuk wilayah yang masih terpencil di 
perbatasan, jadi saya menghimbau kepada putra-putri daerah untuk 
lebih banyak belajar agar dalam seleksi selanjutnya mereka dapat 
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Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

lulus sebagai PNS dan mengabdi didaerahnya karena kita masih 
sangat membutuhkan PNS untuk mengabdi di wilayab-wilayah 
terse but. 
Menurut ibu, apa yang harus dilakukan pemerintab daerah untuk 
memenuhi kebutuban PNS di wilayab yang masih terpencil? 
Saya sangat mengbarapkan agar pemerintaban selanjutnya dapat 
melanjutkan kebijakan ini, di sarnping itu yang paling penting adalab 
perlunya peningkatan kesejabteraan yang lebih baik lagi terhadap 
PNS maupun honorer yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, 
walaupun saat ini telah dilak:ukan namun menurut saya itu masih 
perlu ditingkatkan lagi akan tetapi semua itu juga tergantung dari 
kemampuan keungan daerah. 
Karena apabila mereka ini merasa kurang sejahtera tentu akan sulit 
untuk bertahan, jadi baik insentif maupun sarana dan prasarananya 
harus diperhatikan oleh pemerintab daerah. 
Baik bu, yang terakhir apa yang menjadi saran ibu untuk BKDD 
terkait dengan penerimaan CPNS selanjutnya? 
Saran saya untuk BKDD adalab, agar sistem penerimaan ini dapat 
dilanjutkan dengan lebih baik lagi, tingkatkan pelayanan kepada 
pelamar dan buat penerimaan ini setrasparan mungkin disamping itu 
agar tetap diupayakan gedung CAT yang permanen agar sarana CAT 
tetap terawat dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin. 
Terima kasih bu. 
Sarna-sarna 
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Transkrip Wawancara 

Nama Drs. Syafarudin 

Jabatan : Kepala BKDD Kab. Nunukan 

Tanggal : 3 Mei 2016 

Pene1iti Seperti kita ketabu babwa pengadaan PNS barns didabu1ui dengan 
perencanaan, menurut bapak dalam tahap perencanaan pegawai 
kbususnya analisa jabatan, apa pennasalaban yang dibadapi? 

Infonnan : Pennasalaban yang se1alu kita hadapi dalam perencanaan 
pengadaan pegawai adalab ada beherapa SKPD yang sering 
terlambat menye1esaikan analisa jabatan, terutama SKPD yang 
memi1iki jumlab pegawai yang banyak seperti Dinas Pendidikan 
dan Dinas Kesehatan yang pegawainya tersebar sampai kepe1osok 
kabupaten yang terpenci1 di perbatasan. 

Peneliti : Apa yang di1akukan BKDD dengan pennasalaban tersebut? 
Infonnao : Kanti haoya dapat mengbimbau kepala SKPD untuk secepatoya 

menyelesaikan Anjabnya karena itu sangat penting dalam 
pengusulan fonnasi, baik ketika ada rapat-rapat ataupun karni 
surati. 

Pene1iti : Lalu bagaimana dengan pengusulan fonnasi CPNS tabun 2014? 
Infonnan: Formasi yaog kita usulkan untuk Tabun 2014 didominasi o1eh 

tenaga guru dan tenaga kesehatan kbususnya untuk daerah-daerab 
yaog terpencil, tetapi beberapa fonnasi tenaga juga masih kami 
usulkan. 
Karena jumlah formasi yang disetujui Menpan sangat terbatas, 
maka kami barns mentilih yaog sangat prioritas , seperti formasi 
tenaga guru, kesehatan ataupun tenaga teknis untuk wi1ayab
wilayah yang pegawainya sangat kurang atau yang sangat 
dibutnhkao o1eh SKPD, dan yaog tidak bisa kita abaikan adalab 
bagaimana putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk ikut 
seleksi CPNS 

Peneliti : Jadi seperti apa yang di1akukan dalarn menentukan formasi untuk 
diusulkan pak? 

Informan : Karni berkoordinasi dengan SKPD seperti Diknas dan Dinkes 
karena mereka yang 1ebih tabu, yang mana harus diprioritaskan 
untuk di SKPD mereka, artinya di wi1ayab mana dulu yang barns 
diisi karena fonnasi terbatas sehingga tidak mungkin diakomodir 
sesuai dengan kebutuban yang sebenarnya. 

Peneliti : Dalam pengumuman penerimaan tahun 2014, persyaratan nilai 
rata-rata pelamar sangat rendah pak, kenapa seperti itu? 

Informan : Persyaratan ni1ai rata-rata memang kami buat tidak ter1alu tinggi 
karena kami ingin agar dapat menarik pelamar yang sebanyak
banyaknya Dan yang 1ebih penting adalab bagaimana putra-putri 
kita yang berdontisili di wilayab ini, baik yang bam 1ulus ataupun 
yang sudah menjadi tenaga honorer bisa terakomodir dan turut 
serta dalarn se1eksi, jadi kami tidak terlalu mempersoalkan ni1ai 
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rata-rata, kalau lulus berarti mampu, karena seleksinya akan 
menggunakan CAT 

Peneliti Lebih lanjut pak, dalam pengumuman ada juga beberapa formasi 
yang dihususkan untuk putra daerab dengan adanya Ianda bintang 
satu(*) atau dna(**) kenapa seperti itu? 

lnforman: Pemerinrab Kabupaten Nunukan dalam penerimaan CPNS Tabun 
2014 memang membuat kebijakan untuk menutup beberapa 
formasi jabatan ataupun wilayab penempatan, yang diberi Ianda 
bintang (*) atau (**), hal ini dilakukan dengan pertimbangan 
antara lain: pemerinrab daerab mentiliki jumlab honorer yang 
cukup banyak terutama untuk kualifikasi pendidikan D.III 
Kebidanan!Keperawatan baik yang disekolabkan oleh pemerinrab 
daerab seperti D.! Pertanahan, maupun dari luar daerab namun 
telab mengabdi di Kabupaten Nunukan, kami pikir mereka ini 
perlu diapresiasi dan diprioritaskan untuk menjadi CPNS. 
Pengalaman kanti dalam beberapa pengadaan CPNS sebelumnya, 
peserta yang lulus dan ditempatkan di wilayab-wilayab tersebut 
sangat jarang yang mampu bertaban dalam waktu yang lama, di 
samping itu terdapat banyak tenaga honorer yang sudab mengabdi 
ataupun putra-putri daerab yang memiliki kualifikasi pendidikan 
yang dibutuhkan, jadi tidak ada salabnya jika kita memberikan 
prioritas kepada mereka yang memang sudah mengetahui kodisi 
wilayah yang ada dan sudah membuktikan kalau mereka siap 
mengabdi di wilayah tersebut. 

Peneliti: Apa yang bapak jelaskan tadi, beberapa hari yang lalu juga sempat 
saya wawancara dengan ibu Wakil Bupati Nunukan, dan 
penjelasan beliaujuga saugat mendukung hal itu. 

lnforman : lya pasti, karena hal ini adalah keputusan Pemerinrab Daerab 
dalam arti bahwa semua yang kami lakukan ditingkat panitia 
sudab kami laporkan ke pimpinan sebelum dilaksanakan dan bisa 
dikatakan babwa itu juga merupakan keiuginan pimpinan dalarn 
hal ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. 

Peneliti Dalam penerimaan CPNS rabun 2014 yang dilakukan secara 
online oleh masing-masing pelamar, namun saat pendaftaran 
kemarin(2014) banyak calon pelamar yang datang ke BKDD, 
bagaimana bapak memandang hal ini? 

lnforman : Ketika banyak pelarnar datang ke kantor BKDD barns kami 
layani, kanti pabam kondisi kabupaten Nunukan. dan oleh karena 
itu kami meminta bantuan fasilitas di kantor PT. Telkom dan 
menugaskan staf yang juda admin sscn yaitu saudara Nurwiji 
untuk membantu pelamar yang kesulitan mendaftar. 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran CPNS rabun 2014 apakab 
ada masalab? 

Informan : Panitia yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas masing-masing 
dengan penuh tanggungjawab sehingga dalarn proses ini bisa 
dikatakan tidak ada masalah, beijalan sesuai dengan yang kami 
barapkan.Dalam penerimaan CPNS Tabun 2014 kanti melibatkan 
banyak personil seperti semua kepala bidang sebagai koordinator 
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Peneliti : 
lnforrnan: 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 

lnforman: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 
Informan: 

masing-masing jenis tenaga, kepala sub bidang serta pegawai 
lainnya yang kami nilai kompeten tennasuk dari Dinas Kesebatan 
dan Dinas Pendidikan karena kami ingin semuanya beJjalan 
dengan baik. 
Bagaimana dengan pelaksanaan TKD pak? 
Pelaksanaan TKD CPNS Tahun 2014 beJjalan dengan baik dan 
lancar, dan karni juga mendapat kunjungan dalarn rangka 
monitoring pelaksanaan tes dari pejabat dari propinsi Kaltara dan 
Pemerintah Pusat seperti Deputi Jnka, Direktur Pengolahan Data 
BKN pusat maupun Ka Kanreg VIII Banjarmasin serta pejabat 
dari Kemenpan dan RB. 
Menurut kasubid pengadaan bahwa ada kesalahan basil 
pengolahan TKD dari panselnas, bagaimana menyelesaikan bal 
tersebut pak? 
Daftar Nilai TKD dari Panselnas kami kembalikan disertai dengan 
dokumen pendaftaran yang kami miliki dan meminta untuk 
dilakukan penyusunan ulang sesuai dengan mekanisme 
pendaftaran yang karni lakukan di Kabupaten Nunukan 
Bagaimana proses penetapan kelulusan, apakah masih ada 
masalab seperti sebelurn-sebelurnnya? 
Tidak ada masalab dalarn penetapan kelulusan peserta seleksi 
CPNS Tahun 2014, karena sudah ada petunjuk dari Menpan, 
selain itu pada seleksi CPNS Tahun 2014 karni hanya 
melaksanakan TKD jadi prosesnya lebib mudah dan cepat, dan 
secara urnurn bisa kami katakan bahwa basil seleksi yang 
ditetapkan dapat diterima semua pihak 
Bagaimana dengan peserta, apakah mereka dapat mengetahui 
pengurnurnan dengan cepat? 
Pengurnurnan dan pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus 
adalah bal yang selalu ditunggu oleb peserta yang memang sudah 
mengetahui kalau mereka lulus sesuai basil ujian mereka. karena 
tidak ada lagi tes yang lain, jadi mereks selalu mencari inlormasi 
kapan pemberkasan, jadi begitu diurnurnkan, mereka dengan cepat 
dapat mengetahui, baik me1alui web, papan pengurnurnan ataupun 
telepon dsb. 
Dalarn pengurnurnan pemberkasan bagi peserta yang lulus ada 
juga persyaratan seperti penryataan harus mengabdi minimal 10 
tahun serta tidak memiliki ijasab yang lebib tinggi, kenapa barus 
seperti itu pak? 
Kami barns mengantisipasi CPNS lulus untuk tidak garnpang 
pindah tempat tugas atau beralih jabatan, sebingga akan merusak 
fonnasi yang telah ada, maka kami menambah persyaratan
persyaratan tersebut. 
Untuk peugusulan NIP, apakah ada kendala yang dihadapi? 
Pengusulan NIP selarna ini beJjalan dengan lancar, kalaupun ada 
kendala paling dari segi waktu saja jika ada kekurangan berkas 
dari pelarnar yang lulus apalagi kalau mereka yang berdomisili di 
wilayah 3 yang barus mengurus beberapa berkas di sini sperti 
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SKCK dan sural keterangan sehat dan bebas narkoba dsb. 
Proses penetapan NIP untnk CPNS forrnasi umum Tabun 
Anggaran 20 I 4 memerlukan waktu yang cukup lama baru bisa 
rarnpung semuanya, ini karena ada beberapa berkas yang BTL 
adalab pelarnar yang berdomisili di daerab terpencil sehingga 
butuh waktu untnk melengkapi, termasuk yang barus 
mendapatkan keterangan dari pimpinan perguruan tinggi, apalagi 
ada 2(dua) pelarnar yang kualifikasi pendidikannya dianggap tidak 
sesuai oleh Kanreg VIII BKN Banjannasin, sehingga harus 
mendapatkan persetujuan dari Kemenpan & RB".(Sy. Ka. BKDD, 
Selasa 3 Mei 20 16) 

Peneliti : Kalau pengangkatan mef\iadi CPNS bagaimana pak, apakab 
beljalan dengan lancar? 

lnforman : Pengangkatan menjadi CPNS forrnasi umum 2014 bisa saya 
katakan tidak ada masalab, kalaupun ada mungkin banya masalab 
waktu penyeraban SK, karena kami tentu hams menyesuaikan 
dengan waktu Pejahat Pembina Kepegawaian untuk penyeraban 
SKCPNS. 

Peneliti Bagaimana dengan masa percohaan, apakab semua CPNS yang 
menjaJani masa percobaan memenuhi syarat untuk diangkat 
menjadi PNS? 

Informan : Yang paling mengetabui kemarnpuan, disiplin, sikap dan prilaku 
dan sebagainya seorang CPNS adalah a:tasan masing-masing, 
maka ketika akan diusulkan pengangkatannya menjadi PNS itu 
barus ada rekomendasi dari Kepala SKPDnya yang disertai berkas 
lainnya seperti SKP dab. 

Peneliti : Salah satu syarat untnk diangkat menjadi PNS adalab lulus 
prajabatan, bagaimana pelaksanan prajabatan CPNS forrnasi 2014 

Informan: Pemerintab Kabupaten Nunukan selarna ini memang telab 
menyelenggarakan diklat Prajahatan babkan Diklatpim Tingkat IV 
dan III karena kita memiliki sarana dan prasarana yang cukup, 
untnk itu diklat kita berupaya tetap dilaksanakan di sini, apalagi 
dengan pola haru jika barus dikirim ke tempat lain maka biayanya 
akan sangat besar hal ini akan menjadi beban APBD 

Peneliti : Menurut inforrnasi dari Kabid Mutasi babwa pengangkatan CPNS 
menjadi PNS belum dilaksanakan, bagaimana penjelasan bapak? 

Informan : Pengangkatan CPNS menjadi PNS dari formasi umum selalu kita 
lakukan secara bersarnaan, karena masa kelja sesuai SPMT 
mereka juga barupir bersarnaan, jadi kami pikir lebih efesien 
seperti itu, dan keputusan pengangkatannya tetap berlaku surut 
sesuai SPMTnya jadi tidak merugikan CPNS karena hak-haknya 
tetap akan diperhitungkan. 

Peneliti Menurut bapak sebenarnya yang menjadi kendala dalarn 
pengadaan CPNs tabun 2014 di Kabupaten Nunukan, apakab isu 
putra daerab bisa dianggap menjadi pengharnbat? 

Informan : Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan prioritas bagi putra
putri daerab dalarn Penerimaan CPNS yang lalu untnk beberapa 
fonnasi jabatan dan/atau penempatan di wilayah 3(tiga) ini juga 
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berdasarkan basil hearing dengan DPRD berserta forum-forum 
masyarakat yang mengatasmnnakan sehagai putra daerah. 
Kalau dilihat dari sisi kurangnya yang lulus TKD mungkin iya, 
karena pelamat sangat terbatas, tapi pengalaman rabun 
sebelumnya ketika semua kami buka juga kurang peserta dari luar 
yang memilih daerah-daerab yang terpencil, tapi bisa dikatakan 
salah satunya. 

Penel;iti : Bagaimana dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan, apakah 
menjadi penghambat? 

Inforruan : Kondisi wilayah Kabupaten Nunukan diakui sebagai salah satu 
penyehab banyaknya formasi jahatan yang kosong di beberapa 
wilayah, baik karena kurangnya minat pe1amar juga karena 
pegawai yang ada sebelumnya tidak mampu bertahan, dan 
meminta pindah/mutasi dengan berbagai alasan 

Peneliti : Kurangnya peserta yang lulus TKD, apakah ini meoandakan 
bahwa kualitas SDM pelamar CPNS Tahun 2014 kurang? 

Inforruan : Secara umum dapat saya katakan bahwa pe1amar CPNS Tahun 
2014 di Kabupaten Nunukan kurang berkualitas, karena yang 
lulus TKD sangat kurang, hal ini akan kita evaluasi. 
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Transkrip Wawancara 

Nama : Redemtus Darius Triusada, S.Sos 

Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

Tanggal : 28 April2016 

Peneliti Pada tahun anggaran 2014 yang lalu Pemerintah Kabupaten 
Nunukan melaksanakan pengadaan pegawai, bagaimana 
perencanaan pengadaan pegawai pada tahun 2014 tersebut? 

Informan: sebelum melaksanakan pengadaan pegawai maka terlebih 
dahulu di Iaksanakan analisa jabatan oleh setiap SKPD yang 
dikoordinasi oleh bagian organisasi sekretariat daerah ... analisa 
jabatan ini adalah hal yang sangat penting dalarn setiap 
pengadaan CPNS, karena dari anjab inilah kita dapat menyusun 
kebutulum fonnasi pegawai dan untuk fonnasi tahun 2014, 
Pemerintah Kabupaten Nunukan sebelumnya Ielah 
melaksanakan anjab pada tahun 2013 

Peneliti Menurut saudara, dalarn pelaksanaan analisa jabatan, apakah 
ada kendala yang dihadapi ? 

Informan : Anjab yang dilaksanakan oleh SKPD sangat larnbat, sehingga 
dokumen anjab disampaikan pada saat-saat akhlr sehingga 
menyulitkan bagi karni (BKDD) untuk mengolah dengan lebih 
baik karena batas waktu yang terbatas dari BKN ataupun 
Kemenpan. 

Peneliti Setelah pelaksanaan analisa jabatan, selanjutnya langkah apa 
lagi yang dilaksanakan oleh BKDD? 

Informan : Setelah dokumen anjab dari setiap SKPD disampaikan kepada 
karni maka selanjutnya kita olah lagi sebagai bahan untuk 
pengusulan fonnasi kebutulum pegawai ke Kemenpan dan 
BKN 

Peneliti : Berapajnmlah fonnasi yang diusulkan pada tahun 2014? 

lnforman : Jurnlah usulan fonnasi yang diajukan pemerintah Kabupaten 
Nunukan untuk T A 2104 sebanyak 1113 fonnasi...iya 1113 
formasi 

Peneliti : Dari jwnlah tersebut itu untuk formasi apa saja? 

1nforman: Yang paling banyak adalah Tenaga guru dan tenaga kesehatan 
karena masih sangat kurang terutama nntuk daerah-daerah yang 
ada di pelosok yang kondisinya terpencil yaitu Sebuku, 
Sembakung, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayao dan Krayan 
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Selatan, Tulin Onsoi dan Sembakung Atulai 

Peneliti Dari data yang ada, formasi pegawai pada tabun 2014 hanya 
sekitas 149 formasi, berarti sangat jauh dari jumlah yang 
diusulkan, bagairnana pemerintab daetab menyikapi hal ini? 

lnforman : lya betul, jumlah formasi yang disetujui Menpan sanga1 kurang, 
jadi kami harus memilih yang betul-betul prioritas dan dan 
propnrsional sesuai alokasi fonnasi yang diberikan. Untuk itu 
BKDD melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan 
Dinas Kesehatan yang kita prioritaskan untuk mendapatkan 
tambahan pegawai. 

Peneliti Selanjutnya adalah pengumuman penerimaan, bagaimana 
pelaksanaan pengumuman penerimanan CPNS tabun 2014 di 
Kabupaten Nunukan? 

Infonnan Selain pengumuman melalui Portal Nasional Panselnas dan 
SSCN BKN, juga melalui media cetak, web.BKDD dan papan 
pengumuman dibeberapa tempat yang mudah diketabui seperti 
di kantor-kantor pemerintab dan di tempat-tempat yang ramai 
dikunjungi masyarakat, dan juga kita gunakan telekomda ke 
kantor-kantor carnal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau 
dan meminta untuk disebarluaskan ke masyarakat 

Peneliti Apakah pengumuman yang dilakukan oleh pemerintab daerah 
dapat diterima dengan baik oleh pelamar dalam arti mudah 
dipahami dan dilaksanakan? 

Infonnan: Memang dalam pendaftaran CPNS Tahun 2014, banyak 
pelamar datang langsung ke kantor untuk meminta penjelasan 
mengenai tata cara pendaftaran online, persyaratan, dan juga 
meminta bantuan untuk didaftarkan karena jaringan internet di 
tempat mereka tidak bagus atau karena tidak bisa mengakses 
portal nasional 

Peneliti Dalarn pengumuman penerimaan CPNS tabun 2014 persyaratan 
nilai rata2 cukup rendah yaitu 2, 00 dan 6,00 di samping itu ada 
juga beberapa formasi yang tertutup untuk pelamar dari luar 
Kabupaten Nunukan, kenapa seperti itu? 

Infonnan : Memang persyaratan dalam pengumuman tersebut ada 
beberapa hal yang kanti lakukan seperti nilai rata-rata yang 
sangat rendah serta beberapa fonnasi yang dkhususkan untuk 
putra daerah, ini karena kami mau mengakomodir sebanyak
banyaknya pelamar khususnya yang sudah mengabdi maupun 
berdomisili di Kabupaten Nunukan 
Dan untuk formasi yang kanti beri tanda satu bintang itu 
dikhususkan untuk pelamar yang sudah mengabdi atau 
berdomisili di Kabupaten Nunukan dan yang dua bintang itu 
khusus untuk yang sudah mengabdi atau berdomisili di sana, di 
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wilayah 3" 

Peneliti : Bagaimana dengan penyampaian berkas pelamar apakah sudah 
betjalan dengan baik? 

Informan : Proses penyampaian berkas lamaran betjalan dengan baik dan 
lancar karena kami sudah mempersiapkan dengan cukup baik, 
dan kami melibatkan cukup banyak panitia dengan tugas-tugas 
yang sudah ditentukan 

Peneliti : Setelah berkas diterima maka akan dilakukan verifikasi, 
bagaimana proses yang dilakukan panitia? 

Infonnan : Proses verifikasi berkas yang kami lakukan cuknp efektif dan 
efisien, karena waktu penyampaian berkas kami batasi sampai 
jam 15.00 kecuali hari Jumat jam 11.00 Wita, sehingga panitia 
punya waktu melakukan verifikasi hari itu juga karena 
besoknya harus diumumkan basilnya. Dan kalau ada pelamar 
yang menyampaikan berkas setelah jam tersebu~ panitia tetap 
menerima tetapi diregistrasi di hari berikutnya. 

Peneliti : Apa ada kendala dalam proses verifikasi berkas? 
Infonnan : Masalah yang muncul dalam proses verifikasi berkas antara lain 

nama jurusan/program studi di perguruan tinggi berbeda-beda, 
sehingga seringkali tetjadi perbedaan pendapat antara pelamar 
dan panitia 

Peneliti : Bagaimana sarana dan prasarana CAT Pemerintah Kabupaten 
Nunukan?, 

Infonnan : Sarana dan prasarana CAT yang kami miliki cukup memadai 
namun sampai saat ini belum memiliki laboratorium CAT 
sendiri sehingga pada pelaksanaan TKD dalam penerimaan 
CPNS Tahun 2014 masih meminjarn gedung Aula Gahungan 
Dinas-Dinas I sebagai tempat pelaksanaan dan dipasangi 
perangkat CAT. 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan TKD? 
Informan : Dalam pelaksanaan TKD masih ada proses yang harus 

dilakukan panitia maupun peserta yaitu, verifikasi data peserta, 
registrasi peserta, pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian, 
pengarahan teknis, verifikasi oleh pengawas ujian, monitoring 
pelaksanaan tes sampai pengumuman basil TKD. 
Untuk pengarahan teknis dan pengawasan ujian dan 
pengumuman basil TKD dilakukan oleh Panitia Seleksi 
Nasioual yang berasal dari Kantor Regioual VIII Banjarmasin 

Peneliti : Bagaimana proses pengo laban basil TKD pada tahun 2014? 
Informan : Setelah pelaksanaan TKD maka basilnya disampaikan ke 

Panselnas oleh panitia dari Kanreg VIII untuk diolah. 
Pengolahan basil TKD CPNS Tahun 2014 Pemeritah 
Kabupaten Nunukan harus disusun ulang oleh P ANSELNAS 
karena basil yang disampaikan kepada kami hanya meranglcing 
berdasarkan formasi jabatan tanpa disesuaikan dengan unit 
penempatan yang Ielah dipilih oleh pelamar 
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Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Penel;iti 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Bagaimana proses penentuan kelulusan Pelamar CPNS Tahun 
2014? 
Penentuan kelutusan peserta seleksi didasarkan pada ni1ai 
tertinggi dari peserta yang memenuhi passing grade (MP) 
sesnai dengan jumlah formasi jahatan dan penempatan yang 
dilamar. Setelah ditandatangani oleh PPK langsung kita 
umumkan melalui beberapa media seperti pada saat 
pengumuman penerimaan 
Apa ada kendala dalam pengumuman kelu1usan CPNS? 
Pengumuman hasil seleksi CPNS formasi umum tahun 2014 
tidak mengalami kendala, kami mengumumkan melalui media 
online nasional, website BKD dan papan pengumuman maupun 
melalui telekomda untuk daerah-daerah yang terpencil dan 
masih susah akses telekomunikasi dan transportasi 
Lalu bagaimana dengan pemanggilan peserta atau pelamar yang 
tutus? 
Dalam pemanggilan peserta yang dinyatakan tutus dalarn 
penerimaan CPNS tahun 2014, karni cukup mengumumkan di 
Website BKDD dan papan pengumuman dan selanjutnya 
melalui telepon ke masing-masing peserta yang dinyatakan 
tutus untnk melihat di website BKDD, dan bagi peserta yang 
berdomisili di wilayah dengan akses telepon atau internet yang 
sulit kami mengirim pengumuman melalui Telekomda ke 
kantor-kantor kecamatan 
Dalam pengumuman ada persyaratan berupa surat pemyataan 
pelarnar untnk mengabdi 10 Tahun di Pemerintah Kabupaten 
Nunukan, kenapa seperti itu? 
Karni tidak ingin yang tutus sebagai CPNS pada formasi 
jabatan yang dilarnarnya hanya dijadikan sebagai batu loncatan 
dan dalam waktu singkat dapat pindah tempat tugas atau beralih 
ke jabatan yang lain. 
Bagaiman dengan proses pengusulan penetapan NIP yang lulus 
seleksi? 
Untnk pengusutan penetapan NIP itu sudah ada pedoman yang 
baku yaitu PERKA BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil beserta 
lampirannya.jadi bisa dikatakan tidak ada masalah kita ikuti 
ketentuannya 
Setelah karni menyarnpaikan pengusutan penetapan NIP 
melalui SAPK dan berkas fisik ke Kantor Regionai VIII 
Banjarmasin, karni tinggal menunggu hasil pemeriksaan, 
apakah berkas masing-masing pelamar yang lulus sudah 
lengkap atau masih ada yang perlu dilengkapi 
Apakah ada berkas yang dinyatakan kurang atan tidak lengkap? 
Ada beberapa berkas yang memang barns dilengkapi tetapi 
sifatnya untnk mendukung berkss utama yang dipersyaratkan 
tetapi dalarn proses penetapan NIP CPNS Tahun 2014 ada 2 
( dua) pelarnar yang kualifikasi pendidikannya dianggap tidak 
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sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar menurut Kanreg 
VIII BKN Banjarmasin sehingga kami harus menyurat ke 
Kemenpan untuk meminta pendapat dan pertimbangan terkait 
hal tersebut dan akhimya sesuai pendapat dari Kemenpan 
babwa kualiflkasi pendidikan yang bersangkutan dapat diangkat 
untuk fonnasi jabatan yang dilamar 

Peneliti : Bagaimana dengan pengangkatan sebagai CPNS? 
Informan : Pengangkatan CaJon Pegawai Negeri Sipil fonnasi umum tabun 

2014 telab dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. CPNS fonnasi umum sebanyak 119 orang telab 
diangkat menjadi CaJon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku .. 

Peneliti : Setelab diangkat maka CPNS menjalani masa percobaan, 
bagaimana prosesnya? 

lnfonnan : Masa percobaan CPNS sesuai ketentuan adalab minimal l 
tabun dan maksimal 2 tabun, dan dalam masa percobaan ini 
CPNS harus lulus diktat prajabatan. Masa percobaan CPNS 
dilaksanakan di SKPD masing-masing kecuali Diktat 
Prajabatan, jadi yang menilai sebenamya adalab Kepala SKPD 
nya. 

Peneliti : Apakab CPNS Tabun 2014 sudab diangkat menjadi PNS 
setelab menjalani masa percobaan tersebut? 

Infonnan : Setabu saya CPNS fonnasi Umum tabun 2014 bel urn diangkat 
menjadi PNS karena belum cukup l(satu) tabun, namun untuk 
lebih jelasnya bisa ditanyakan ke bagian mutasi karena untuk 
pengangkatan PNS itu tugas bidang mutasi, katau kami banya 
sampai pengangkatan CPNS 

Peneliti: Menurut saudara apa yang menjadi pengbambat dalam 
pengadaan CPNS Tabun 2014? 

Infonnan Kondisi geografis daerab kita juga menjadi salab satu penyebab 
rendahnya minat pelamar, katena bisa dikatakan babwa untuk 
beberapa wilayab dianggap sebagai pilihan terakhir ketika 
fonnasi di tempat lain tidak tersedia 
Selanjutnya adalab kualitas pelamar bisa dikatakan cukup 
rendah katana dalam penerimaan CPNS Tabun 2014 hampir 
sama dengan tabun lalu, banyak formasi yang kosong 
jumlalmya pun tidak jauh beda, dari data yang ada yaitu dari 
2068 yang ikut tes hanya 509 yang lulus TKD atau hanya 
sekitar 25%. Dan 28 fonnasi samasekali tidak ada yang lulus. 
Dan yang mungkin jadi penyebab juga adalah adanya beberapa 

fonnasi yang ditutup untuk pelamar dari luar, ttetapi tabun 
sebelumnya ketika dibuka secara nasional hampir sama saja 
yang kosong, baik katena tidak ada pelamar maupun karena 
tidak ada yang lulus .. 
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Nama 
Jabatan 
Tanggal 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti 

Sudannin, SE 
: Kabid Mutasi 
:2 Mei 2016 

Transkrip Wawancara 

Apa saja persyaratan yang harus dipenubi seorang CPNS untuk dapat 
diangkat menjadi PNS? 
Ketentuan pengangkatan seorang CPNS menjadi PNS diatur da1am 
Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 5 Tabun 2014 tentang ASN yang 
intinya babwa seorang CPNS sebe1um diangkat menjadi PNS wajib 
menjalani masa percobaan selama 1 tahun dilaksanakan melalui 
pendidikan dan pe1atihan terintegrasi. Kemudian dalam pasal 65 ayat 
1 disebutkan babwa CPNS yang diangkat menjadi PNS harus 
memenubi persyaratan a) 1ulus pendidikan dan pe1atiban dan b) 
Sehat Jasmani dan rohani. 
Bagaimana prosedur pengangkatan CPNS menjadi PNS? 
Apabila sudah menjalani masa percobaan selama 1 tahun. CPNS 
yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi 
PNS dengan me1engkapi berkas persyaratan. 
Apa saja persyaratannya? 
Saya bacakan persyaratannya yaitu: 
a. FC. STIPL yang te1ab di1egalisir 
b. Surat Kesehatan Kesehatan dari Tim dokter pemerintab yang 

te1ab ditunjuk 
c. Surat Keterangan Bebas narkoba 
d. FC. SPMT 1egalisir 
e. FC. SK. CPNS legalisir 
f. FC. SKP I tabun 1 egalisir 
g. Rekomendasi SKPD 
h. FC. Ijazab terakhir 1egalisir 

Apakab semua CPNS fonnasi urnum tabun anggaran 2014 yang 
beljurnlab 119 orang telab diangkat menjadi PNS? 
Be1urn ada yang diangkat menjadi PNS karena masa pereobaannya 
be1urn cukup 1 tabun terhitung dari SPMT. Bulan Juni 2016 barn 
dapat dipertirnbangkan untuk diangkat menjadi PNS. Dan apabi1a 
mereka dapat me1engkapi berkas yang dipersyaratkan tidak me1ewati 
batas waktu yang ditentukan maka semua CPNS fonnasi umurn 
tabun anggaran 2014 akan diangkat secara bersamaan menjadi PNS 
kecuali 1 orang yang telab mengundurkan diri karena alasan 
kesehatan. 
Apa saja kendala yang saudara hadapi dalam proses pengangkatan 
CPNS menjadi PNS? 
Se1ama ini proses pengangkatan CPNS menjadi PNS beljalan 1ancar. 
Yang sering menjadi hambatan adalab pada saat proses protap dan 
penandatanganan Surat Keputusan karena pejabat yang berwenang 
sedang me1aksanakan tugas ke1uar kota. Tapi itu bukan menjadi 
kendala yang berarti. 
Bagaimana cara saudara mengatasi kendala dimaksud? 
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Informan : Kami menunggu pejabat yang berwenang pulang dari melaksanakan 
tugas luar kota, karena tidak mempengaruhi TMT pengangkatan 
sebagai PNS. 

Peneliti : Apakab semua CPNS formasi tabun 2014 sudab diangkat menjadi 
PNS? 

lnforman: CPNS yang diangkat melalui formasi umum tabun 2014 sampai saat 
ini belum ada yang diangkat menjadi PNS karena masa kelja sesuai 
dengan SPMT mereka rata-rata di bulan Mei, dan rencananya akan 
dilakukan secara bersamaan di bulanjuni agar lebih efektifdan 
efisien. 

Peneliti Baik, selanjutnya saya akan bertanya yang lain yaitu mengenai 
verifikasi berkas pendaftaran pelamar, karena dalam penerimaan 
kemarin saudara tennasuk koordinator. 

Informan : Iya, silabkan! 
Peneliti : Terkait dengan verifikasi berkas, bagaimana pelaksanaannya 

menurut anda? 
lnforman : Veriftkasi berkas yang dilaksanakan oleb panitia cuknp efisien dan 

efektif, karena I bari setelab pelamar menyarnpaikan berkas, mereka 
sudab dapat mengetabui apakab berkas mereka, lengkap atau tidak, 
memenuhi syarat atau tidak,sehingga bagi yang belum lengkap bisa 
melengkapi. 

Peneliti Apa ada kendala dalam verifikasi berkas tersebut? 
Pada penerimaan CPNS tabun 2014, pelarnar dapat melarnar sarnpai 
3 jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dan banyak 
pelamar khususnya yang dari luar daerab kurang memperhatikan 
persyaratan kbusus yang ditetapkan sehingga ada beberapa pelaroar 
yang tidak diloloskan, atau formasi jabatan yang dipilih dikurangi. 
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Nama 
Jabatan 
Tanggal 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Transkrip Wawancara 

: Budi Riswanti 
: Kasubag Kepegawaian dan Anjab Sekretariat Daerab 
: 10 Mei 2016 

Bagaimana proses pelaksanaan analisa jabatan di lingkungan 
Pemerintab Kabupaten Nunukan? 
Pelaksanaan Kegiatan Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintab 
Kabupaten Nunukan di1akukan tabun 2012 dan 2013 , Kegiatan 
Analisis Behan Keija di Tabun 2014 dan Tabun 2015 dilakukan 
penggalian Data Evaluasi Jabatan. Pelaksanaan Analisa Jabatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintab Kabupaten Nunukan dilaksanakan 
dengan berdasar pada : 
I. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tabun 2011 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan 
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 

Tabun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan 

Apakab semua SKPD yang ada sudab me1aksanakan analisajabatan? 
Obyek Analisa adalab sebanyak 54 SKPD dilingkungan Pemerintab 
Kabupaten Nunukan yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, 
lnspektorat, Satpol PP, Sekretariat Daerab, Sekretariat Korpri 
maupun Sekretariat DPRD. 
Bagaimana tabapan pelaksanaan analisa jabatan ? 
Tabapan Pelaksanaan analisa Jabatan adalab sebagai berikut : 
I. Pembentukan Tim Analisa Jabatan 

Tim Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintab Kabupaten 
Nunukan di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan 
dengan Formasi TIM meliputi perwakilan seluruh SKPD di 
Kabupaten Nunukan 

1. Sosialisasi Analisa Jabatan 
Sosialisasi analisa jabatan dilaksanakan dilaksanakan Wltuk 
kepala SKPD dan Kasubag Umum 

3. Bimtek dan penynsunan Analisa Jabatan 
Bimtek dilaksanaan untuk Kasubag umum dan perwakilan 
seluruh bidang di SKPD. 

4. Pendampingan Penyusunan Analisa Jabatan Ke SKPD 
Pendampingan dilaksanakan dengan teijun langsung ke SKPD 
dengan narasumber pendamping dari Pusat Kajian Pendidikan 
dan Pelatiban Pengembangan Aparatur/PKP2AIII LAN 
Samarinda. Narasumber mempresentasikan ulang cara 
penyusunan analisajabatan dan Pegawai di SKPD diminta untuk 
menyusun Anjab sesuai Jabatannya Masing masing 

Apa saja Yang menjadi tugas Bagian Organisasi terkait Analisa 
Jabatan 

Menyiapkan baban penyusunan Kebijakan, pedoman dan Petunjuk 
teknis bidang Pendayagunaan aparatur dan analisa jabatan serta 
penghitungan beban keija sesnain ketentuan yang berlaku. 
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Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan dan 
beban kelja agar dapat beljalan dengan lancar. 

Peneliti : Apa saja kendala yang dibadapi dalarn penyusunan analisajabatan? 
Infonnan : .Kendala dan pennasalaban Umum Penyusunan Analisa Behan Kelja 

1. Belum dipahaminya cara pengisian formuir anjab sehingga 
seringkali pengisian tidak sesuai dengan panduan . hal ini 
dikarenakan materi anjab tidak diketahui karena tidak 
terlibatnya seluruh pejabat dalarn pendampingan yang 
dilaksankan di SKPD sehingga kesulitan mengumpulkan data 
jabatan 

2. Pengisian Formulir pada beberapa jabatan tidak dilakukan oleh 
pejabat yang bersangkutan sehingga tidak di ketahui secara pasti 
tugas jabatan yang bersangkut 

3. Penyusunan Analisa jabatan dianggap banya memberikan 
tambaban pekeljaan 

4. Masib ada pemabarnan bahwa Analisa jabatan banya untuk 
struktural saja, sehingga jabatan fungsional umum banyak tidak 
disusun Anjabnya. 

5. Sering di temukan penyusunan Anjab hanya mengcopy dari 
jabatan lain sehingga tidak sesuai dengan kondisi jabatan yang 
bersangkutan . 

6. Beberapa SKPD penyusun Anjab telab di mutasi. tidak ada 
pembelajaran atau pendelegasian tugas pada pegawai yang lain 
sehingga proses penyusunan terhambat 

7. Masib ada kesan terutama di jabatan linilbidang bahwa 
An jab/ ABK bukan tugas mereka, Anjab/ ABK merupakan tugas 
sekretariat sehingga antususiasme penyusunanan rendah. 

8. Adanya anggapan babwa basil Anjab/ABK banya disimpan saja 
dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pimpinan sehingga 
komi1men untuk menyusun rendah. 

Peneliti : Langkab apa yang dilakukan dalarn mengatasi kendala tersebut 

Informan: Telab dilaksanakan pendampingan penyusunan di SKPD dengan 
jauh hari menyarnpaikan jadwal pendampingan, namun ketika 
sarnpai di SKPD yang berada ditempat hanya beberapa orang saja 
bahkan di beberapa SKPD hanya kasubag umum saja yang berada 
ddi tempat 
Sosialisasi mengenai pentingnya analisas jabatan juga telah 
dilaksanakan bebarapa kali. 

Peneliti : Apa yang perlu diievaluasi dalam pelaksanaan analisa jabatan? 
Informan : Babwa pembentukan TIM di SKPD yang diharapkan dapat menjadi 

kepanjangan Iangan pengumpulan anjab di SKPD temyata belum 
efektif dikarenakan kurang pedulinya pegawai di SKPD terbadap 
penyusunan anjab dan terkesan diserahkan sepenuhnya ke Kasubag 
umum. Pelaksanaan analisa jabatan mau tidak mau dilakukan dengan 
presentasi langsung mengenai cara penyusunan Anjab yang tentunya 
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harus dengan dukungan dan dibawah pengawasan pimpinan SKPD 
agar seluruh pegawai tetap berada di tempat selarna pelaksanaan. 

Peneliti : Apa yang menjadi saran bapak/ibu dalarn pelaksanaan analisa 
jabatan? 

Informan : Perlwtya sosialisasi yang intens mengenai pentingnya analisa 
jabatan yang diikuti kepala SKPD 
Perlunya dorongan dan pernn langsung dari pimpinan dalarn hal ini 
sekretaris Daerah dan Bupati hila perlu terbadap SKPD agar dapat 
menyusun anjab dengan baik dan benar. 
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Nama 
Jabatan 
Tanggal 

Peneliti 

Transkrip Wawancara 

: Samsi, S.Sos 
: Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 
:2 Mei 2016 

Apa yang menjadi dasar Penyelenggaraan diklat prajabatan di 
Kabupaten Nunukan? 

lnfonnan : Kalu dasar penyelenggaraan ito ada banyak sekali ini, nanti saya 
fotocopykan dokumennya 

Peneliti : Apa saja yang menjadi syarat seorang CPNS untuk mengikuti Diklat 
Prajabatan? 

Informan : Seperti formulir kesediaan mengikuti diklat, ini sudah saya siapkan 
daftar persyaratannya .. (menyerabkan dokumen) 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS F ormasi Umum 
Tahun 2014 Pemerintab Kabupaten Nunukan? 

Infonnan: CPNS Fonnasi Umum Tahun 2014 sudab terlaksana dengan baik 
dengan jumlah peserta 119 orang, proses pelaksanaan nya 95 orang 
mengikuti diklat Prajabatan di Kabupaten Nunukan dan 24 orang 
mengikuti diklat di PKP2A III LAN di Samarinda. 

Peneliti Apakah selurub CPNS Fonnasi Umum Tahun 2014 Pemerintab 
Kabupaten Nunukan yang berjumlah 119 orang Ielah mengikuti 
Diklat Prajabatan? 

Infonnan: selurub CPNS Fonnasi Umum Tahun 2014 semua sudab mengikuti 
Diklat Prajabatan. 

Peneliti : Apakah ada peserta yang dinyatakan tidak lulus? 
Infonnan : Pada dasarnya semua peserta yang Ielah mengikuti Diklat Prajabatan 

Di Lingkungan BKDD Nunukan semua dinyatakan Lulus, narnun 
dengan diterapkan nya pola baru oleh Pemerintab maka tidak 
menutupkan kemungkinan peserta yang mengikuti akan ada yang 
dinyatakan tidak lu1us atau ditunda ke1ulusannya dan peserta yang 
dimaksud wajib mengikuti remedial untuk memenuhi syarat 
kelulusan terbadap komponen penilaian yang kurang. 

Peneliti : Apa saja kriteria yang harUs dipenuhi peserta untuk dinyatakan lulus 
prajabatan? 

Informan : Evaluasi akhir dilakukan dengan mernperhatikan basil evaluasi 
terhadap komponen pemahaman dan aktualisasi Nilai~nilai dasar 
profesi PNS. Kemudian direkapitulasi sesuai pembobotan masing~ 
masing sehingga menghasilkan nilai akhir. Dan dalam menetapkan 
Nilai akhir, tim Evaluasi mempertimbangkan penilaian dari WI 
Pembimbing dan atasan peserta, serta catatan sikap perilaku dari 
penye1enggara (panitia) dan Memenuhi Balas (passing grade) nilai 
yaitu diatas 70 (tujuh puluh). 
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Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diklat prajabatan 
di Kabupaten Nunukan?. 

Infonnan : Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diklat prajabatan 
di kabupaten Nunukan ialah, letak geografis wilayah yang 
merupakan kepulauan sehingga dalam proses pemanggilan peserta 
yang berdomisili di kecamatan yang letaknya cukup jauh (kecamatan 
krayan, krayan selatan, lumbis ogong dll) terkadang susah untuk 
dapat dihubungi. Serta didaerah terpencil banyak yang belum 
terjangkau signal atau jaringan telekomunikasi. Dan juga jadwal 
pelaksanaan dati Lembaga penjantin mutu terkadang lambat untuk 
dibetikan kepada kanti, sehingga proses pemanggilan serta 
kelengkapan berkas peserta seting terburu buru. 

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi kendaJa yang tetjadi dalam 
penyelenggaraan Diklat prajabatan? 

Informan : untuk mengatasi kendala ini sangat diperlukan kerjasama dalam 
berbagai bidang, yaitu yang membidangi masalah transfortasi, 
telekomunikasi serta komitmen dari lembaga penjamin mutu untuk 
selalu berkoordinasi dengan pihak panitia yang ada di BKDD Kab. 
Nunukan dalam hal ini Bidang Dik1at terkait se1uruh proses 
pelaksanaan diklat dimaksud, terdiri dati ljin Pelaksanaan, Proses 

Peneliti Penjadwalan, Tenaga Pengajar DLL. 
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Nama 
Jabatan 
Tanggal 

Peneliti 

Inforrnan: 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti 

lnfonnan: 

Transkrip Wawancara 

: Nurwiji, S.Kom 
: StafBidang Inka/ User SSCN 
:2 Mei 2016 

Dari data jumlab pegawai yang diserabkan, jumlab pegawai sebelum 
pengadaan dan sesudab pengadaan tabun 2014 tidak singkron, 
maksud saya sebelum pengadaan jika ditambabkan dengan yang 
lui us formasi umum tabun 2014 maka jumlab terse but tidak ketemu, 
kenapa bisa demikian? 
"Perubaban data mengenai jumlab pegawai disebabkan beberapa hal 
seperti, penerimaan pegawai baru, pensiun, diberhentikan, mutasi 
masnk dan keluar dan meninggal dunia, jadi perubaban itu pasti dari 
salah satunya". 
Dalam Penerimaan CPNS Tabun 2014, pendaftaran di lakukan secara 
online oleh pars pelamar, apakab petugas/atau paoitia dapat 
mengakses secara langsung data pelamar yang mendaftar ke instansi 
pemerintab Kabupaten Nunnkao? 
Sistem penerimaao CPNS Tabun 2014 dengao sistem online sangat 
memudabkao pelamar dan Petugas/panitia dalam melaksaoakao 
tugasnya. Namun dalam hal kewenangan mengakses data pelamar 
melalui portal resmi https://sscn.bkn.go.id haoya panitia yang 
ditunjuk sebagai admin yaog bisa mengakses, sementara petugas lain 
tidak bisa. 
Bagaimana proses yang dilaksaoakao panitia terkait dengao data 
online pelamar CPNS? 
Proses yaog dilaksanakan seperti: 

Memhaotu pendaftar/pelamar CPNS dalam memberikan 
infonnasi dan memberikan pemahaman tentang cara-cara 
pendaftaran ke portal https://sscn.bkn.go.id 
Panitia menerima dan meregistrasi berkas fisik pelarnar CPNS 
Panitia melaknkao verifikasi online ke portal 
https://sscn.bkn.go.id sesuai dengao berkas fisik yang 
dilarnpirkan pelarnar CPNS. 
Panitia menyiapkan kartu peserta tes CAT bagi pelarnar yang 
dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan formasinya 

Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 Pemerintab Kabupaten Nunukao 
sudah menggunakan CAT, bagaimana sarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh Pemerintab Kabupaten Nunnkao? Apakah sudab sesuai 
dengan standar yaog ditentukan? 
Sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki Pemerintab 
Kabupaten Nunukan dalarn pelaksanaan seleksi CPNS Tabun 2014 
menurut saya sudah sangat memadai dan sesuai dengan standar. Saya 
mengatak.an bahwa sarana yang disediakan sudah sesuai standar 
karena berdasarkan cek fisik spesifikasi perangkat tersebut malab 
sebenamya lebih diatas dibandingkan spesifikasi yang telab 
ditetapkan oleh BKN. 
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Peneliti : Bagaimana proses yang dilaksanakan dalam mempersiapkan 
pelaksanaan Seleksi dengan menggunakan CAT? 

Informan : Persiapan sarana dan prasarana CAT dalam penerimaan CPNS Tahun 
2014 cukup balk, temasuk dalam pemasangan instalasi CAT yang 
dilakukan petugas dari Kanreg BKN Banjarmasin, tapi karena 
gedungoya masih dipinjam maka setelah selesai harus dibuka 
kern bali. 
Proses yang dilaksanakan pamtla seleksi CPNS dengan 
menggunakan CAT sudah maksimal, ini terlihat dari kesiapan panitia 
mulal dari: 

Menyiapkan I instalasi perangkat : 
I. PC (Komputer) 
2. Server 
3. LCD TV (monitoring basil) 
4. Perangkat pendukung lalnnya 

Mengecek kesiapan masing-masing perangkat berfungsi deogan 
haik. 
Memastikan jaringan LAN dapat bekeija dengan balk dan semua 
perangkat yang ada terkoneksi ke Server. 
Mengecek kesiapan Gensel apabila ada pemadaman listrik dari 
PLN. 

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses seleksi penerimaan 
CPNS Tahun 2014? 

lnforman : Kendala yang dihadapi : 
Koneksi internet yang lambat dan kadang terputus pada saat 
melakukan veriftkasi online. 
Prasarana CAT yang belum permanen sehingga perangkat yang 
digunakan masih sistem bongkar pasang 

Peneliti : Bagalmana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi 
kendala2 tersebut? 

Informan : Untuk mengatasi Kendala yang dihadapi : 
jaringan internet secara umum pada pendaftaran CPNS Tahun 2014 
sering mengalami gangguan, sehingga banyak pe1amar datang ke 
kami untuk mendapatkan penje1asan ataupun untuk meminta bantuan 
didaftarkan, karena jaringan internet di BKDD juga sering 
mengalami gangguan maka Pemerintah Daerah meminta bantuan 
fasilitas di Kantor P.T. Telkom Nunukan untuk membantu para 
pelamar yang kesulitan mendaftar dan saya ditugaskan untuk itu 

Peneliti : Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dengan sistem 
penerimaan CPNS Tahun 2014? 

Informan : Be1um adanya kelengkapan CCTV yang terpasang untuk monitoring 
pelaksanaan tes dalam ruang CAT. 

Peneliti : Apa saja yang ingin saudara sarankan untuk penerimaan CPNS 
selanjutnya? 

Informan: Penerimaan CPNS tahun 2014 menumt saya sudah sangat balk 
dengan sistem pendaftaran online terbuka secara nasional Pelarnar 
CPNS dapat menentukan diinstansi mana 
(kementrian/lembaga/daerah) yang dipilih sesuai dengan 
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formasinya dan mengikuti tes CAT yang hasilnya langsung 
diketahui. Dan menurut saya Jni hentuk perubahan sistem 
penerimaan yang sangat bagus oleh pemerintah pusat dan perlu 
diapresiasi serta lebih diringkatkan lagi. Penerimaan CPNS Tahun 
2014 di Kabupaten Nunukan menyisakan heherapa formasi yang 
kosong, ini dikarenakan tidak adanya peserta yang memenuhi 
passing grade pada formasi tersebut. Kedepan mungkin perlu 
dipikirkan bagaimana pemerintah daerah memheri kesempatan 
yang seluas-luasnya kepada putra/putri daerah dalam bersaing 
mengisi formasi yang ada. 
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Nama 
Alamat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti : 

lnforman: 

Peneli.ti : 

Informan: 

Peneliti : 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

Beri Agung Wahyudi, S.pd 
: Jl. Long Bawan kampung baru Krayan 
: Strata I 
: 16 Mei 2016 

Saudara adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan 
CPNS tahun 2014 di Kabupaten Nunuksn, dari mana saudara 
mendapatkan informasi akan adanya penerimaan CPNS? 
Y a, saya mendapatkan info dari internet yang hers umber dari 
website BKKD Nunuksn 
Sistem penerimaan CPNS Tahun 2014 merupakan hal baru, 
bagaimana anda dapat mengetahui tala cara pendallaran CPNS? 
Melalui pelatihan dan simulasi 

Apa saja kendala yang saudara alami dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 

Tidak ada kendala 

Bagaimana menurut saudara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nnnukan pada tahun 2014? 

Informan : Sangat memudahkan para peserta karena pengumuman bisa di 
download di situs BKDD Nnnuksn. 

Peneliti Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa formasi 
jabatan di wilayah 3 yang dikhususkan untuk mereka yang 
berdominsili atau sudah mengabdi di wilayah tersebut? 

lnforman : Sangat bagus dan baik karena untuk mengutamakan putra daerah, 
tetapi sebaiknya dilakuksn pengecekan terlebih dahulu apakah ada 
yang mengisi formasinya jika tidak sebaiknya formasi dibuka untuk 
umum. 

Peneliti Dalarn penerimaan CPNS tahun 2014, banyak formasijabatan 
khususnya di wilayah 3 yang tidak dapat terisi karena tidak ada 
peserta yang lulus TKD, bagaimana pendapat saudara? 

Informan : Sebaiknya disamakan perlakuannya, terkecuali untuk daerah yang 
terpencil lebih baik putra daerah karena kemungkinan tidak 
meminta mutasi 

Peneliti Sebelum penerimaan CPNS Tahun 2014, ada pemtintaan atau 
desakan agar putra-putri daerah mendapatkan prioritas, bagaimana 
menurut saudara? 

lnforman : Sebaiknya disamakan perlakuannya, terkecuali untuk daerah 
terpencil lebih baik putra daerah karena kemungkinan tidak 
meminta mutasi 

Peneliti : Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 
minimal selarna 10 tahunjika anda lui us sebagai CPNS, alasannya? 

lnforman : Ya sanggup, karena mengahdi tanpa pamrih NKRI harga mati 
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Peneliti 

Informan: 
Peneliti : 

Infonnan: 
Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

lnforman: 
Peneliti : 

Infonnan: 
Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Jika formasi saudara tersedia di beberapa wilayah seperti Nunukan, 
Sebatik, Lumbis atau Krayan anda akan mendaftar di mana? Apa 
alasannya 
Sebatik, karena transportasi mudabjika ada keperluan di kabupaten. 
Bagaimana menurut saudara pelayanan pelayanan panitia pada saat 
pendaftaran CPNS tabu 2014? 
Cukup memuaskan 
Apa saja kendala yang saudara badapi pada saat mengikuti proses 
seleksi CPNS? 
Tidak ada kendala 

Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan 
oleh pemerintab Kabupaten Nunukan? 
Memuaskan karena pada saat melakukan tes perangkat komputer 
hampir tidak ada gangguan 
Mengenai hasil seleksi sampai dengan penentuan kelulusan peserta, 
apakah menururt saudara sudah trasparan? 
Belum, karena tidak ada urutan nama peringkat yang sudah 
melaksanakan tes CPNS yang diberi tau hanya yang berhasil 
mengisi formasi 
Apak:ah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih dimungkinkan teijadinya kecurangan? 
Tidak 
Menurut saudara, dari sejak pendaftaran sampai dengan penetapan 
kelulusan,apakab masih memungkiukan terjadinya kecurangan? 
Tidak 
Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintab Kabupaten 
Nunukan apakah sudah memadai? 
Cukup memadai, tetapi akan lebih baik jika jurnlab perangkat 
komputer diperbanyak agar lebih cepat selesai dan tidak perlu 
waktu lama peserta CPNS menunggu giliran untuk melaksanakan 
tes 
Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan 
CPNS Pemerintab Kabupaten Nunukan tabun 2014? 
Server lebih diperkuat agar pendaftaran bisa lebih cepat 
Random soal harus lebih merata jumlab soal sedang sulit dan 
mudab harus lebih adil 
Apa yang ingin saudara sarankan dalam penerimaan CPNS 
selanjutnya? 
Perbanyak jurnlab formasi di kabupaten Nunukan khususnya guru 
karena kab. Nunukan masih hanyak kekurangan guru. 
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Nama 
Alamat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 

lnfonnan: 

Peneliti 

lnfonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

: Firman, S.Pi 
: Jln. Sei Banjar 
: S. I Perikanan 
: 13Mei2016 

Sandara adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan 
CPNS tahun 2014 di kabupaten nunukan, dati mana saudara 
mendapatkan infonnasi Akan adanya penerimaan CPNS 
Jaub sebelum sudah ada info situs pendaftaran CPNS dan 
infonnasi dari ternan-ternan 
Sistem penerimaan CPNS tahun 2014 merupakan hal baru, 
bagaimana anda dapat mengetahui tala cara pendaftaran CPNS 
Tata cara pendaftaran calon CPNS yaitu lewat online situs 
ww\v.panselnas.bkn 
Apa saja kendala yang sandara alarni dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014 
Kalau pada pendaftaran kemarin yaitu 
1. Sistem jaringan telkom terputus-putus sehingga pendaftaran 

sering lambat dan batal 
2. Ternan-ternan dari luar kabupaten nunukan sulit untuk 

pendaftaran online 
3. Masih banyak yang belum mengerti cara pendaftaran 

Bagaimana menurut sauadara pengumuman penerimaan CPNS 
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nunukan pada tahun 
2014? 
Merasa senang karena adanya pengumuman penerimaan CPNS 
Tetapi fonnasi jabatan yang harus dilamar Cuma 1-2 orang 
sedangkan lulusan yang tertera di fonnasi terbatas jadi barapan 
kami setiap tahunnya diadakan penerimaan CPNS 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa fonnasi 
jahatan diwilayah 3 yang dikhususkan untuk mereka yang 
berdomisili atau sudah mengabdi diwilayah tersebut? 
Saya tidak: masalah karena formasi saya kemarin juga tidak ada 
diwilayah-wilayah itu 
Apakah saudara siap mengadbi diwilayah terpencil dan tertingga1 
minimall 0 tahunjika anda lulus sebagai CPNS? 
Y a, alasan sebelum kita mendaftar sudah membuat sural 
pemyataan bennaterai 6000 bahwa bersedia ditempatkan sesuai 
fonnasi 
Jika formasi saudara tersedia dibeberapa wilayah seperti 
Nunukan, sebatik, lumbis atau krayan anda akan mendaftar 
dimana dan apa alasan sandara? 
Di nunukan alasannya karena di Nunukan dekat dengan kelnarga 
dan KTP numlkan tidak lagi mengurus yang namanya domisili 
Bagaimana menurut saudara pelayanan panitia pada saat 
pendaftaran CPNS tahun 2014? 
Bagus, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
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Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 
Infonnan: 
Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 
seleksi CPNS 
1. Kaku karena sistem CAT 
2. Waktu yang terbatas dalam pengisian soal-soal 
Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan 
oleh pemerintah kabupaten nunukan? 
Bagus karena simple sehingga memudahkan panitia ujian dalam 
pengawasan ujian CPNS 
Mengenai seleksi sampai dengan penentuan dengan penentuan 
kelulusan peserta, apakah menurut saudara sudah transparan? 
Kalau masalah transparan belum I 00% karena masih dalarn 
pengawasan tim panitia, ,masih bisa diatur oleh oknmn-oknum 
lainnya 
Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan 
CAT masih memungkinkan teijadinya kecurangan? 
Bisanya masih ada yang nama joki karena sistem bisa diatur oleh 
panitia contobnya si A sudah disettingkan basil sehingga 
mengikuti tes Cuma fonnalitas saja karena nilai sudah ada 
Dengan sisten CAT hal itu masih bisa dilakukan? 
lya , masih bisa bagi yang ahli .. 
Menurut sau~ dari sejak pendaftaran sampai dengan 
penertapan kelulusan, apakah masih memungkinkan teijadinya 
kecurangan? 
Kalau penetapan kelulusan sudah dicantumkan nama-nama yang 
lulus fassing gred jadi kemungkinan besar masih ada kecurangan 
yang tidak diketahui orang. 
Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintah 
kabupaten Nunukan apakah sudah memadai? 
Sarana dan prasarana CAT kabupaten nunukan sudah memadai 
tinggal pemaharnan dan SDM 
Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan 
CPNS Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 
Sangat perlu dievaluasi yang pertama adalah 
I. Latihan modul-modul try aut 
2. Latihan mengisis CAT 
3. Latihan mengisi formulir/biodata cal on CPNS 
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Nama 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

Informan: 
Peneliti : 

lnforman: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

: Lisdawati 
: Strata I 
: 7 Mei 2016 

Saudara adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan CPNS 
tahun 2014 di Kabupaten Nunukan, dari mana saudara mendapatkan 
informasi akan adanya penerimaan CPNS? 
Banyak seperti media, suami dan keluarga maupun teman~teman 
Sistem penerimaan CPNS Tahun 2014 merupakan bal baru, 
bagaimana anda dapat mengetahui tala cara pendaftaran CPNS? 
Petunjuknya cukup jelas, dan juga dibantu oleh suami maupun oleh 
keluarga yang juga me lamar 

Peneliti : Apa saja kendala yang saudara alami dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 

lnfonnan : Paling-paling jaringan yang kadang lelet 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2014? 

lnforman : Sudah cuknp terbuka 
Peneliti : Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa formasi 

jabatan di wilayah 3 yang dikhususkan nntuk mereka yang 
berdominsili atau sudah mengahdi di wilayah tersebut? 

lnforman : Tidak masalah kalau untuk wilayah-wilayah itu diprioritaskan untuk 
pelaruar yang ada di sana karena mereka tentu sudah beradaptasi 
dengan kondisi di sana, kalau saya sendiri terns terang tidak siap 
untuk bertugas di wilayah-wilayah tersebut, karena itu pada 
penerimaan CPNS tahun 2013, formasi saya hanya ada di Krayan 
jadi saya tidak ikut seleksi, baru ikut pada tahun 2014 karena ada di 
buka di ibu kota kahupaten 

Peneliti Dalarn penerimaan CPNS tahun 2014, banyak formasi jabatan 
kbususnya di wilayah 3 yang tidak dapat terisi karena tidak ada 
peserta yang lulus TKD, bagaimana pendapat saudara? 

lnfonnan : Wajar saja, karena bukan banya di wilayah 3 saja melainkan juga 
ditempat lainnya 

Peneliti : Sebelum penerimaan CPNS Tahun 2014, ada permintaan atau 
desakan agar putra-putri daerah mendapatkan prioritas, bagaimana 
menurutsaudara? 

lnforman : Saya rasa itu wajar saja, tidak masalah bagi saya. 
Peneliti : Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 

minimal selarna 10 tahnn jika anda lulus sebagai CPNS? Berikan 
alasan 

Informan : Saya tidak berminat untuk bekeJja di sana, daerahnya masih susah, 
apalagi di Krayan yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat, dan 
itulah sebabnya tahun 2013 saya tidak mendaftar karena formasi saya 
hanya dibuka di sana. 
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Peneliti : 

lnfonnan: 
Peneliti : 

Infonnan: 
Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Infonnan: 

Bagaimana menurut saudara pelayanan pelayanan panitia pada saat 
pendaftaran CPNS tabu 2014? 
Cukupbagus 
Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 
seleksi CPNS? 
Tidakada 
Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Nunukan? 
Baik, transparan dan memuaskan 
Mengenai basil seleksi sampai dengan penentuan kelulusan peserta, 
apakah menururt saudara sudah trasparan? 
Y a, sangat transparan 
Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih dimungkinkan teljadinya kecW'angan? 
Saya rasa tidak 
Menurut saudara, dati sejak pendaftaran sampai dengan penetapan 
kelulusan,apakah masih memungkiukan teljadinya kecurangan? 
tidak 
Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintah Kabupaten 
Nunukan apakah sudah memadai? 
Cukup memadai, tapi alangkah baik hila ditambah lagi 
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Nama 
Alamat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

Silli Ovina Bachtiar 
: Jl. Hasanuddin 
: Satjana Kelautan 
: 13 Mei 2016 

Saudara adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan CPNS 
tahun 2014 di kabupaten nunukan, dari mana saudara mendapatk.an 
informasi Akan adanya penerimaan CPNS? 
Via internet dan pengurnuman di BKDD 

Sistem penerimaan CPNS tahun 2014 merupakan hal bam, 
bagaimana anda dapat mengetahui tala cara pendaftaran CPNS? 
Langkah-langkah dari petunjuk yang diinformasikan saat pengisian 
via internet 

Peneliti : Apa saja kendala yang saudara alarni dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014 

Informan : Jaringan lelet, mendaftar saat malam hari 

Peneliti : Bagaimana menurut sauadara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten nunukan pada tahun 2014? 

Infonnan : Sudah bagus dan jelas 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa formasi 
jabatan diwilayah 3 yang dikhususkan untuk mereka yang 
berdomisili atau sudah mengabdi diwilayah tersebut 

Infonnan : Bagus sehingga tidak ada orang luar bisa masuk, anak daerah 
wilayah 3 memiliki kesempatan lebih besar untuk lulus 

Peneliti : Apakah saudara siap mengadbi diwilayah terpencil dan tertinggal 
minimal I 0 tahun jika anda lui us sebagai CPNS? Berikan alasan 

Infonnan : Tidak siap, karena saya perempuan, kebanyakan daerah tertinggal 
dan terpencil memiliki adat yang sangat kuat, kebudayaannya juga 
kuat, ada kemungkinan tidak dapat menerima perempuan betjilbab 
dan saya takut dengan pemuda yang tinggal daerah terpencil yang 
biasanya tidak bersekolah hinnga selesai, dapat berbuat buruk 

Peneliti Jika formasi saudara tersedia dibeberapa wilayah dikabupaten 
nunukan, sebatik, lumbis atau k.rayan anda akan mendaftar dimana? 
Berikan alasan 

Infonnan : Nunukan, karena sudah lebih ramai dan sudah banyak teknologi 
modem yang masuk, bisa juga sebatik karena sebatik memiliki 
potensi perikanan yang melimpah yang bisa digarap untuk 
menghasilkan nilai tambah dan itu merupakan bagian dari ihnu saya 

Peneliti Bagaimana menurut saudara pelayanan panitia pada saat pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 
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Infonnan : Sangat kooperatif, memberikan infonnasi sejelas-jelasnya, terkadang 
memberikan infonnasi hila ada yang kurang/jalan dengan cepat haik 
secara langsung/via sms, sehingga dapat dengan segera di perbaiki. 

Peneliti : Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 
seleksi CPNS 

lnfonnan : Tidak ada 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten nunukan? 

lnfonnan: Temtur dan sangat teliti, sehingga tidak ada joki pengganti peserta 
ujian karena adanya foto karena setiap peserta difoto sebelum masuk. 

Peneliti : Mengenai seleksi sampai dengan penentuan dengan penentuan 
kelulusan peserta, apakah menurut saudam sudah tmnspamn? 

lnfonnan : Sudah tmnsparan 

Peneliti : Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih memungkinkan tetjadinya kecumngan? 

lnfonnan : Kemungkinan masih, hila ada yang menguasai teknologi yang lehih 
tinggi, namum BKDD nunnkan selalu mengumumkan nilai peserta 
setiap ujian selesai 

Peneliti : Menurut sauadara, dari sejak pendaftaran sarnpai dengan penertapan 
kelulusan, apakah masih memungkinkan te!jadinya kecumngan? 

lnfonnan : Tidak ada karena setiap nilai diinformasikan segera setelah 
pelaksanaan ujian 

Peneliti : Menurut saudara, samna dan pmsamna CAT pemerintah kahupaten 
Nunnkan apakah sudah memadai? 

lnfonnan : Sudah memadai 
Peneliti : Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalarn pengadaan 

CPNS Pemerintah Kabupaten Nunnkan Tahun 2014 
Informan : Internet, basil setiap ujian selesai diinformasikan via internet tidak 

hanya di pengumuman papan informasi 
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Nama 
Alamat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 

Informan: 

Peneliti 

lnfonnan: 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti 

Informan: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

: Jerry Surnitro, S.pd 
: Jl. Long Bawan 
:Stratal 
: 16 Mei 2016 

Saudara adalah seorang yang ilrut seleksi dalam penerimaan CPNS 
tahun 2014 di Kabupaten Nunukan, dari mana saudara mendapatkan 
informasi akan adanya penerimaan CPNS? 
Jnformasi penerimaan CPNS Tahun 2014 kabupaten Nunukan saya 
dapatkan dari website BKDD kabupaten Nunukan. 
Sistem penerimaan CPNS Tabun 2014 merupakan hal barn, 
bagaimana anda dapat mengetahui tala cara pendaftaran CPNS? 
Banyak konsultasi dengan pihak panitia dan meminta petunjuk 
sehingga mempennudah saya untuk mendaftar dan bisa juga rekan
rekan yang sudah tau cara mendaftar saya minta untuk membantu. 
Apa saja kendala yang saudara alami dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 
Tentunya kendala untuk saat itu adalab jaringan internet yang tidak 
memadai di krayan, sehingga mempersulit proses pendaftran 
Bagaimana menurut saudara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2014? 
Pengumuman peuerimaan CPNS yang dilakukan oleh pemkab 
Nunukan Tabun 2014 sudab sangat bagus terutama untuk dapil 3, 
saya rasa fonnasi tahun 2014 sudah cukup menjawab/memuaskan 
ternan-ternan yang ikut mendaftar CPNS sudah sesuai dengan 
jabatan. 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa fonnasi 
jabatan di wilayab 3 yang dikhususkan untuk mereka yang 
berdominsili atau sudah mengabdi di wilayah tersebut? 
Sudah sangat baik, namun perlu dikaji kembali jika ada penerimaan 
CPNS lagi, perlu survei langsung kebutuhan yang ada di wilayab 3, 
sehingga fonnasinya betul-betul bisa sesuai denganjabatan. 
Dalam penerimaan CPNS tahun 2014, banyak formasi jabatan 
khususnya di wilayab 3 yang tidak dapat terisi karena tidak ada 
peserta yang lulus TKD, bagaimana pendapat saudara? 
Sangat disayangkan, karena tahun 2014 penting bagi anak-anak 
daerab Dapil 3 untuk bersaing sehat dengan sesama rekan dari Dapil 
3, karena ada standar nilai maka tentunya putra daerab harus perlu 
banyak belajar. 
Sebelum penerimaan CPNS Tabun 2014, ada permintaan atau 
desakan agar putra-putri daerab mendapatkan prioritas, bagaimana 
menurut saudara? 
T entunya itu hal yang wajib disuatu wilayah, untuk pemerintah 
prioritaskan putra daerab, mengingat banyak sekali pengalaman
pengalaman yang ada di Nunukan tabun-tahun sebelumnya orang 
luar yang lulus CPNS disini dijadikan batu loncatan untuk kembali 
ke daerab asal mereka, sehingga tidak ada tenaga yang siap 
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mengabdi untuk daerah Nunukan. 
Peneliti Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 

minimal selama lO tahun jika anda lulus sebagai CPNS? Berikan 
alasan 

lnforman : Sangat siap untuk mengabdi di wilayah terpencil kbusunya krayan 
sampai 10 tahun bahkan lebih. 

Peneliti : Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 
minimal selama lO tahun jika anda lulus sebagai CPNS? Berikan 
alasan 

Informan : Saya pastinya mendaftar di krayan, karena saya ingin mengahdi dan 
membangun krayan. Jika bukankita siapa lagi yang membangun 
krayan. 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelayanan pelayanan panitia pada saat 
pendaftaran CPNS tahu 2014? 

lnforman : Sudah sangat baik pelayanannya, terus ditingkatkan 
Peneliti : Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 

seleksi CPNS? 
lnforman : Banyak sekali kendalanya : 

Peneliti : Apa saja 
Informan : Karena sistem ujian yang menggunakan sistem CAT tentunya hal 

bam dan kekuatiran bagi saya untuk ikut ujian karena dibatsi oleh 
waktu dan langsung mengetahui haasil tesnya. 
Sulitnya mendapatkan contoh-contoh latihan soal subtansi CAT di 
Krayan karena jaringan internet lam bat dan akses untuk mendapatkan 
infonnasi sulit. 
Kendala yang lainnya adalah pesawat yang sulitljarang ke Nunukan, 
sehingga kita harus jauh-jauh bari barns berangkat ke Nunukan. 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Nunukan? 

Informan : Dengan menggunakan tes berbasis CAT saya nilai ini adalah 
kompetisi yang sangat sehat, tidak ada lagi unsur-unsur x untuk 
mendapatkan kelulusan. 

Peneliti : Mengenai basil seleksi sampai dengan penentuan kelulusan peserta, 
apakah menururt saudara sudah trasparan? 

Informan : Sudah sangat transparan dan perlu diperhatikan hal seperti ini 
sehingga tidak ada peluang untuk oknum-oknum orang yang bermain 
dengan uang. 

Peneliti : Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih dimungkinkan terjadinya kecurangan? 

Informan : Untuk kecurangan sistem apapun masih ada peluang kecurangan 
tetapi dengan CAT paling tidak meminimalisir kecurangan yang ada. 
Hasil tes langsung peserta dan panitia lihat 

Peneliti : Menurut saudara, dari sejak pendaftaran sampai dengan penetapan 
kelulusan,apakah masih memungkinkan teljadinya kecurangan? 

Jnforman : Sejauh yang saya ketahui belurn ada tanda-tanda kecurangan yang 
teljadi 

Peneliti : Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintah Kabupaten 
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N unukan apakah sudah memadai? 
Infonnan : Sarana dan prasarana CAT sudah cukup baik namun perlu 

ditingkatkan, kalau bisa BKD punya setting sendiri untttk tes CPNS 
berbasis CAT 

Peneliti : Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan 
CPNS Pemerintah Kabnpaten Nunukan tahun 2014? 

lnforman: Yang perlu dievaluasi antara lain 
Formasinya untttk Dapil 3 perlu ditinjau langsung untttk mengetahui 
kebutuhan yang sangat prioritas di Dapil 3 
Informasi untttk di edarkan harus lebih cepat dikirim ke Dapil 3 
sehingga lebih banyak persiapan ternan-ternan yang ikut tes. 

Peneliti : Apa yang ingin saudara sarankan dalam penerimaan CPNS 
selanjutnya? 

Informan : Saran-saran saya : 
Rekan-rekan yang belum benmtung harus banyak belajar dan berdoa 
Jangan suka menuntut pemerintah jiks kita sendiri tida.k ingin 
berusaha untttk be~uang. 
Pemerintah nunukan tahun 2016/2017 harus be~uang untttk 
membuka tes CPNS lagi. 
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Nama 
Alamat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

lnfonnan: 
Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Informan: 
Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti : 

Infonnan: 

Peneliti 

Infonnan: 

Peneliti 

Infonnan: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

: Nunnaliyahayati 
: Long Bawan 
: Strata I 
: 9 Mei 2016 

Saudarn adalah seorang yang ikut seleksi dalam penerimaan CPNS 
tahun 2014 di Kabupaten Nunukan, dari mana saudara mendapatkan 
infonnasi akan adanya penerimaan CPNS? 
Dari ternan-ternan dan informasi di website BKDD nunukan 
Sistem penerimaan CPNS Tahun 2014 merupakan hal baru, 
bagaimana anda dapat mengetahui tata cara pendaftaran CPNS? 
Dari website BKDD Nunukan dan simulasi yang diadakan oleh 
panitia seleksi CPNS 
Apa saja kendala yang saudara alami dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 
Tidak ada kendala 
Bagaimana menurut saudara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2014? 
Sudah cukup baik 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa fonnasi 
jabatan di wi1ayah 3 yang dikhususkan untuk mereka yang 
berdominsili atau sudah mengahdi di wilayah tersebut? 
Sangat baik, karena memberi peluang yang lebih besar bagi 
masyanakat diwilayah tersebut untuk mengahdi didaerah sendiri 
Dalarn penerimaan CPNS tahun 2014, banyak fonnasi jahatan 
khususnya di wilayah 3 yang tidak dapat terisi karena tidak ada 
peserta yang lulus TKD, bagaimana pendapat saudara? 
Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan masing-masing peserta, 
belum lulusnya beberapa peserta tersebut akan menjadi dorongan 
atau motivasi untuk berlatih lebih banyak, selain itu penggunaan 
komputer dan adanya batasan waktu dalam mengetjakan soal-soal 
tersebut mempengaruhi konsentrasi peserta sehingga basil tes pun 
ikut terpengaruhi 
Sebelum penerimaan CPNS Tahun 2014, ada permintaan atau 
desakan agar putra-putri daerah mendapatkan prioritas, bagaimana 
menurut saudara? 
Perlu diberdayakan putra-putri daerah yang merupakan lulusan
lulusan perguruan tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengisi 
jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Hal ini juga dapat 
mengurangi oarng-orang luar daerah yang lulus didaerah tertentu dan 
mengajukan pennohonan pindah/mutasi kedaerah lain, padahal masa 
kerjanya belum memenuhi persyaratan hal ini membuat kursi-kursi 
peketjaan tersebut kernbali kosong 
Apakah saudara siap mengabdi di wilayah terpencil dan tertinggal 
minimal selarna lO tahun jika anda lulus sebagai CPNS? Berikan 
alasan 
Saya siap, karena hal ini merupakan peijanjian keija 
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Pene1iti Jika fonnasi saudarn tersedia di beberapa wi1ayah seperti Nuoukan, 
Sebatik, Lumbis atau Krayao anda akan mendaftar di mana? Berikan 
alasao 

lnforman : Krayan, karena krayan merupakan daerab ke1abiran saya sehingga 
dapat bekelja dengan baik 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelayanan pelayanan panitia pada saat 
pendaftarao CPNS tabu 2014? 

1nfonnan : Cukup baik 
Peneliti : Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 

se1ekai CPNS? 
1nfonnan : Tidak ada 
Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 

pemerintab Kabupaten Nuoukan? 
1nfonnan : Cukup baik 
Peneiiti : Mengenai basil seleksi sampai dengan penentuan kelulusan peserta, 

apakah menururt saudara sudah trasparan? 
lnfonnan : Masih kurang traosparan, sebaiknya nama dan nilai peserta-peserta 

yang lulus diumumkan, khususnya untuk semua peserta yang lotos 
disetiap bidang kelja 

Pene1iti : Apakab menurut saudara dengan sistem se1eksi mengguoakan CAT 
masih dimungkinkan terjadinya kecurangan? 

lnforman : Tidak 
Peneliti : Menurut saudara, dari sejak pendaftaran sampai dengan penetapan 

ke1u1usan,apakab masih memuogkiukan teljadinya kecurangan? 
lnforman : Tidak ada 
Peneliti : Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintab Kabupaten 

Nuoukan apakab sudah memadai? 
lnfonnan : Be1um 
Peneliti : Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan 

CPNS Pemerintab Kahupaten Nuoukan tabuo 2014? 
Informan : Tidak ada 
Pene1iti : Apa yang ingin saudara saraukan dalarn penerimaan CPNS 

se1anjutnya? 
Infonnan : Sebaiknya komputer untuk test ditambah lagi dan semua peserta 

dimungkinkan untuk mengikuti simulasi 
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Nama 
A1amat 
Pendidikan 
Tanggal 

Peneliti 

lnforman: 

Peneliti : 

Informan: 

Transkrip Wawancara Peserta Tes CPNS 

: Zainuddin 
: Jl. Ujang Dewa 
: SMK 
: l3 Mei 2016 

Saudara ada1ah seorang yang ikut se1eksi dalam penerimaan CPNS 
tahun 2014 di kabupaten nunuk.an, dari mana saudara mendapatkan 
infonnasi Akan adanya penerimaan CPNS 
1nfonnasi didapat dari BKDD 

Sistem penerimaan CPNS tahun 2014 merupakan hal barn, 
bagaimana anda dapat mengetahui tata cara pendaftaran CPNS 
Sistem onlinebagai saya sudah sangat baik, tetapi jaringannya sangat 
tidak bersahabat 

Peneliti : Apa saja kendala yang saudara alarni dalam proses pendaftaran 
CPNS tahun 2014 

lnfonnan : Kendalanya adalah jaringan tidak memungkinkan ditambah 1agi tidak 
bisa menguasai sistem yang ada 

Peneliti : Bagaimana menurut sauadara pengumuman penerimaan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten nunukan pada tahun 2014? 

Infonnan: Pengumuman dilakukan o1eh BKDD dengan sistem transparan tidak 
ada indikasi sembunyi-sembunyi/terang-terangan 

Peneliti Bagaimana menurut saudara dengan adanya beberapa formasi 
jabatan diwi1ayah 3 yang dikbususkan untuk mereka yang 
berdomisili atau sudah mengabdi diwilayah tersebut 

Informan: Menurut saya sangat-sangat setuju karena yang telah mengabdi hams 
diutamakan sekali 

Pene1iti : Apakah saudara slap mengadbi diwilayah terpencil dan tertingga1 
minimal 10 tahunjika anda 1u1us sebagai CPNS? Berikan alasan 

lnfonnan : Saya sanggup mengahdi dan ditempatkan dimana saja diwilayah 
Indonesia 

Peneliti Jika formasi saudara tersedia dibeberapa wilayah dikabupaten 
nunukan, sebatik, lumbis atau krayan anda akan mendaftar dimana? 
Berikan alasan 

lnforman : Dimana saja saya ditempatkan saya siap, alasannya selagi ada 
fonnasi saja 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelayanan panitia pada saat pendaftaran 
CPNS tahun 2014? 

Infonnan : Sangat-sangat baik dan memuaskan 

Peneliti : Apa saja kendala yang saudara hadapi pada saat mengikuti proses 
seleksi CPNS 
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Infonnan: Jaringan kurang bersahabat dan waktunya terlalu cepat 

Peneliti : Bagaimana menurut saudara pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten nunukan? 

Infonnan : Baik saja dan dapat perhatian yang baik dari panitia 

Peneliti : Mengenai seleksi sampai dengan penentuan dengan penentuan 
kelulusan peserta, apakah menurut saudara sudah transparan? 

Infonnan: Sudah saugat-sangat transparan 

Peneliti : Apakah menurut saudara dengan sistem seleksi menggunakan CAT 
masih memungkinkan terjadinya kecurangan? 

Infonnan : Tidak sarna sekali 

PeneJiti : Menurut sauadara, dari sejak pendaftaran sampai dengan penertapan 
kelulusan, apakah masih memungkinkan terjadinya kecurangan? 

Informan : Tidak ada sama sekali 

Peneliti : Menurut saudara, sarana dan prasarana CAT pemerintah kabupaten 
Nunukan apakab sudah memadai? 

Infonnan : Masih banyak kekurangau 

Peneliti : Menurut saudara apa saja yang perlu dievaluasi dalam pengadaan 
CPNS Pemerintah Kabupaten NunJJkan Tahun 2014 

Informan: Masalahjaringan dan komonikasi yang kurang bersahabat 
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