
TRANSPARANSI REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ERA PP 6 TAHUN 
1976 DAN PP 98 TAHUN 2000 (STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI)  

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan secara tegas bahwa kegiatan 
pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan dengan seluas-luasnya oleh 
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah sesungguhnya telah mempunyai komitmen untuk membuka keran 
transparansi di bidang pengadaan pegawai negeri sipil.  

Namun kenyataan dilapangan, kedua peraturan tersebut tidak dapat berbuat banyak 
untuk mencegah timbulnya konflik yang konon sebagai akibat tidak adanya 
transparansi setiap kali pemerintah menyelenggarakan pengadaan pegawai negeri 
sipil.  

Pengadaan pegawai pada hakekatnya merupakan bagian dari manajemen 
kepegawaian. Sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mencari dan 
menemukan pegawai yang dibutuhkan, pengadaan selalu diikuti dengan seleksi 
untuk menemukan kesesuaian kebutuhan dengan kemampuan pribadi sumber daya 
manusia.  

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh birokrasi publik untuk meminimalisir 
segala bentuk penyimpangan dalam rangka proses penerimaan CPNS adalah 
dengan cara menerapkan merit system. Selain menerapkan merit sistem hal lain 
yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan reformasi dalam tubuh birokrasi, 
adalah menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan.  

Meskipun semua pihak telah mengetahui bahwa transparansi adalah faktor yang 
penting bagi terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun, 
ternyata tidak mudah untuk membangun iklim yang transparan, terutama 
dilingkungan organisasi pemerintah. Hal tersebut disebabkan adanya empat faktor 
yang menghambat, yaitu; budaya birokrasi, kapabilitas kepemimpinan, lemahnya 
akuntabilitas pemimpin birokrasi, serta ketidakpastian hukum.  

Saat ini ada yang penelitian menyimpulkan bahwa belum ada transparansi dalam 
proses pengadaan CPNS pada era Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 dan 
era Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 di Kabupaten Pati.  

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat transparansi dalam proses pengadaan 
CPNS seperti yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 adalah karena adanya budaya 
birokrasi yang bersifat bapakisme dan patron-client, akuntabilitas yang lemah, 
kapabilitas kepemimpinan yang lemah serta belum adanya aturan hukum yang 
mengatur masalah transparansi.  

Dari permasalahan yang ada di atas, buatlah sebuah alternatif solusi menurut 
pemikiran anda bagaimana proses rekrutmen CPNS terbaik lengkap dengan 
argumentasi dan dasar referensi yang anda gunakan.  


