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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai 

ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik 

dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau 

pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas 

pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaran fungsi umum 

pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan 

ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pebangunan 

tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political 

development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and 

sicoal development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat.  

Pada tahun 2014 sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan grand 

design reformasi birokrasi, negara Indonesia telah mempunyai undang-undang 

baru yang mengatur tentang sumber daya manusia di pemerintahan yaitu 

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Di dalam undang-undang yang baru tersebut diatur tentang ketentuan-

ketentuan dalam mengelola sumber daya manusia di pemerintahan, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam undang-undang 

tersebut diatur secara komprehensif dan memuat prinsip-prinsip pengelolaan 
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atau manajemen sumber daya manusia mulai dari penyusunan dan penetapan 

kebutuhan, pengadaan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, 

pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, 

penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 

hingga perlindungan pegawai. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan 

akan tercipta pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan 

dan kesatuan bangsa.  

Kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur sipil negara sebagai 

bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai 

profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan 

wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit 

dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas 

dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa, seorang ASN dalam 

menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral di sini 

berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, 

Agama, Golongan, atau partai politik. Agar abdi masyarakat dapat 
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melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan 

ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan 

pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian 

dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna 

dan berhasil guna. Dengan demikian kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut 

mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di 

bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin 

kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Dari uraian ini, 

maka timbullah kewajiban dan hak setiap Aparatur Sipil Negara . 

Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua mendapatkan perlindungan serta pengembangan 

kompetensi. Selain gaji ASN juga mendapat tunjangan dan tambahan 

penghasilan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bahwa 

pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di 

Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, 

serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan 
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biaya hidup dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak terhadap 

semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem 

penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk 

mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, 

walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini 

merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). 

Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang 

dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji PNS tidak memadai menumbuhkan 

sikap permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif PNS. Demikian pula, 

sikap toleransi PNS terhadap lingkungan kerja yang korup menjadi semakin 

meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup masyarakat 

yang semakin konsumtif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia merupakan 

salah satu Negara yang terkorup di dunia sehingga harus segera dicarikan 

solusinya.
1
 

Pasal 39 ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan:  

“Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban 

kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi 

atau prestasi kerja”. 

  

Dengan ketentuan tersebut maka memungkinkan bagi pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan 

                                                 
1.
  Mochammad  Jasin, dkk, 2007.  Meningkatkan Kinerja PNS Melalui Perbaikan Penghasilan 

(Analisa TKD di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TPPK di Pemerintah Kota Pekanbaru), 

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm v. 
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penghasilan bagi PNS daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau 

tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 

Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap PNS diatas 

sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya 

pendapatan PNS karena salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas 

prestasi kerja. 

Kebijakan TPP bagi PNS diharapkan berdampak kepada peningkatan 

kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat 

rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai 

dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian 

tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS dapat meningkatkan 

disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar 

Operasional Prosedur yang ditetapkan.  

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selain 

mendapatkan gaji dan tunjangan juga mendapatkan tambahan penghasilan 

berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah. 

Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan 

bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk 

meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.  
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Permasalahan terkait kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta adalah masih banyaknya pegawai yang datang tidak tepat pada 

waktunya dan pulang terlebih dahulu tidak sesuai dengan tata tertib kinerja 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah jelas 

mencantumkan aturan jam kerja. Pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dapat dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari apabila tidak 

hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan, kecuali yang 

diperintahkan tugas piket/tugas lain dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain 

yang sah.  

Bobot jabatan dinilai berdasarkan tingkat eselon, semakin tinggi tingkat 

eselonnya juga semakin besar bobot jabatannya. Selain bobot jabatan, 

tambahan penghasilan pegawai juga dinilai beradasarkan prestasi kerja 

pegawai yang dimana berhubungan langsung dengan penilaian kinerja, 

Penilaian Kinerja Pegawai telah diatur ddialam Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kota 

Yogyakarta. Didalam peraturan tersebut juga menjadi acuan untuk 

menentukan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Dalam menentukan 

pemberian TPP, penilian kinerja yang digunakan adalah penilaian kinerja 

pegawai selama 6 bulan / 1 semester. Sedangkan unsur kedisiplinan dinilai 

berdasarkan rekap absensi sebulan. Kebijakan tambahan penghasilan pegawai 

diberikan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta. Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta adalah lembaga yang 

berwenang untuk memberikan tambahan penghasilan yang sudah dinilai 
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melalui kriteriakriteria sebelumnya karena BKD Kota Yogyakarta merupakan 

lembaga teknis pelaksana kebijakan TPP. Selain untuk meningkatkan kinerja, 

disiplin, dan semangat kerja, kebijakan tambahan penghasilan pegawai dibuat 

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pembeda terkait tambahan yang 

didapatkan, terkadang golongan yang sama didalam suatu jabatan akan tetapi 

kriteria pekerjaannya berbeda menimbulkan rasa iri antar sesama Pelaksanaan 

Kebijakan TPP pegawai, maka dari itu kebijakan tambahan penghasilan 

pegawai dibuat untuk meminimalisir rasa iri tersebut. Kebijakan tambahan 

penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi 

masih ada celah kecil didalam pelaksanaannya yang masih menjadi masalah. 

Berdasarkan hasil pra survey peneliti bahwa penilaian kinerja pegawai masih 

belum dilaksanakan secara maksimal. Penilaian kinerja yang dinilai oleh 

atasan, bawahan dan teman sejawat masih ada unsur keseganan untuk 

memberikan nilai yang buruk kepada pegawai lainnya. Bahkan ada pegawai 

yang tidak memberikan nilai buruk sama sekali kepada pegawai lainnya. 

Terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Kota Yogyakarta dinilai belum bisa memberikan penilaian 

kepada pegawai secara maksimal, karena didalam peraturan tersebut unsur 

yang dinilai hanya berdasarkan pada perilaku, bukan kepada output / hasil 

kerja riil pegawai tersebut. Selain itu, peraturan tentang pemberian tambahan 

penghasilan pegawai belum memiliki sanksi secara tegas yang mengatur, 

selama ini jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan, hanya pengurangan 
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nominal yang diterapkan. PNS senantiasa menarik untuk diteliti dari mulai 

permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya 

melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku, masalah kesejahteraan yang 

menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi PNS sampai kepada masalah 

keorganisasian PNS sehingga terkadang muncul asumsi bahwa rendahnya 

kinerja PNS disebabkan gaji yang kecil. Oleh karenanya banyak kebijakan 

yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja para aparatur pemerintah di 

daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dan salah satu kebijakan 

yang diambil adalah pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai.   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pemberian tambahan penghasilan bagi 

Apartur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota 

Yogyakarta dan pengaruh pemberian tambahan penghasilan bagi Apartur Sipil 

Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas 

Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta.  
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B. Perumusan Masalah.  

   Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah implementasi pemberian tambahan penghasilan bagi 

Apartur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota 

Yogyakarta tahun 2016? 

2.  Bagaimana pengaruh pemberian tambahan penghasilan bagi Apartur 

Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian tambahan penghasilan bagi 

Apartur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian tambahan penghasilan bagi Apartur 

Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas 

Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis.  

a.  Untuk mengetahui aspek normatif pelaksanaan pemberian tambahan 

penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta. 
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b. Untuk mengetahui  pengaruh pemberian tambahan penghasilan bagi 

Apartur Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta 

2. Manfaat Praktis.  

a. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian yang sejenis. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang 

kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara  

 

E. Studi  Penelitian Terdahulu  

1.  Amnetu, dkk 2011. Implementasi Kebijakan Dalam Memberikan 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Guru SMP Di 

Daerah Terpencil Sekecamatan Lembah Bawang, FKIP Universitas 

Tanjungpura,Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari 

kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan 

kesesuaian antara kebijakan tambahan penghasilan pegawai dengan 

pelaksanakan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Konsistensi antara tugas dan fungsi 

masing-masing Sub Bagian dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan 

pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan masih rendah. 

Ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil 
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yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak 

masih rendah 
2
 

3.   Hasti Risma Piani, 2015. Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil Terhadap Kinerja Pegawai Eselon III dan IV di Dinas Kesehatan 

Kota Serang. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng 

Tirtasaya.  Hasil penelitian terdapat pengaruh yang kuat antara TPP dan 

kinerja pegawai, semakin baik TP-PNS maka kinerja pegawai eselon III 

dan IV semakin meningkat. 3 

4.   Trimurni, Februati, Pengaruh Tunjangan Penghasilan Terhadap Kinerja 

Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Rantauprapat). Hasil penelitian bahwa rendahnya pengaruh tunjangan 

penghasilan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dilihat dari hasil 

perhitungan koefisien korelasi product moment sebesar 0,283 dan 

perhitungan koefisien determinan yang memperlihatkan bahwa besarnya 

pengaruh tunjangan penghasilan terhadap kinerja pegawai hanya sebesar 

8,0089%. Hal ini menjelaskan bahwa selain tunjangan penghasilan ada 

faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 91,9911%. Dan 

faktor tersebut berada diluar cakupan penelitian yang telah dilakukan.4 

 

                                                 
2 Amnetu, dkk 2011. Implementasi Kebijakan Dalam Memberikan Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja Kepada Guru Smp Di Daerah Terpencil Sekecamatan Lembah Bawang, 

FKIP Universitas Tanjungpura,Pontianak. 

3 Risma Piani, 2015. Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja 

Pegawai Eselon III dan IV di Dinas Kesehatan Kota Serang. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sultan Ageng Tirtasaya.   

4 Trimurni, Februati, Pengaruh Tunjangan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat). 
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F. Kerangka Dasar Teori  

Dalam suatu penelitian teori merupakan suatu hal yang dapat 

digunakan untuk mendukung suatu variabel yang dihipotesakan dalam suatu 

penelitian. Sebelum penyusun mengemukakan teori-teori yang akan 

digunakan dalam penelitian ini ada baiknya apabila penyusun mengemukakan 

definisi dari teori terlebih dahulu.  

Menurut Perter Hagul  

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang 

suatu fenomena, gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan 

menghubungkan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan 

untuk menjelaskan fenomena tersebut.
5
 

 

        Pengertian teori menurut Sofyan Effendi  adalah sebagai terikut : 

 

“Teori adalah rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. 

Sedang proposisi yang dimaksud adalah pernyataan tentang sifat dari 

realita yang dapat diuji kemampuannya”.
6
 

Adapun yang disebut kerangka teori menurut Sanford Labovits 

adalah mencakup keterangan-keterangan yang menghubungkan dua variabel 

atau lebih dan dasar-dasar pemikiran teori yang menguraikan bagaimana dan 

mengapa variabel-variabel dan keterangan-keterangan yang bersangkutan 

ada sangkut pautnya.
7
 

         1. Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan proses kegiatan antar aktor yang terlibat. 

Implementasi bukanlah merupakan proses mekanis dimana sikap aktor akan 

secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan. Sesuai apa 

                                                 
5
 Peter Hogul,  Penentuan Variabel Penelitian dan Hubungan Variabel, Metodologi Penelitian 

Survey LP3ES, Jakarta, 1982, hal 25.  
6
 Masri  Singarimbun,  Metode Penelitian Survei, Jakarta, 1982, hal 18-19 

7
 Sanford  Labovits,  Metode  Riset  Sosial  Suatu , Erlangga, 1982, hal. 26. 
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yang diformulasikan dalam kebijakan, hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Muhajir Darwin yang mengemukakan:  

Proses  implementasi bukanlah proses mekanisme dimana setiap aktor 

akan secara otomatis  melakukan apa  saja yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan skenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses 

kegiatan yang acap kali rumit, diwarnai pembenturan kepentingan 

antar aktor yang terlibat baik sebagai administrator, petugas lapangan 

atau kelompok sasaran. 
8
  

 

Akan tetapi banyak sekali kebijaksanaan yang didasarkan pada ide-

ide yang kelihatannya sangat layak akan tetapi ternyata menemui kesulitan 

ketika harus dipraktekkan di dalam lapangan. Selama proses implementasi 

beragam interpretasi dan asumsi  atas tujuan, target  dan strategi pencapaian  

tujuan  dapat berkembang  bahkan dalam lembaga implementasi  selalu 

melakukan diskresi atau keleluasaan dalam mengimplementasikan 

kebijaksanaan. Hal ini dilakukan karena kondisi sosial ekonomi maupun 

politik masyarakat yang tidak memungkinkan sehingga kebijakan yang 

seharusnya tinggal dilaksanakan akhirnya banyak menimbulkan penundaan, 

penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijaksanaan.  

Dalam memahami pelaksanaan kebijakan publik tersebut perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan 

kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik banyak ditentukan oleh 

aparat pelaksana dalam birokrasi dan prosedur implementasi atau 

karakteristik para pejabat birokrasi dan prosedur implementasi atau 

karakteristik para pejabat birokrasi. Namun demikian keberhasilan 

                                                 
8.
 Muhajir Darwin, Hasil Loka karya, Analisa Kebijakan Sosial, UGM, Yogyakarta, 1992, hlm 34 
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pelaksana kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh 

aktor-aktor di luar birokrasi.  

Menurut Abdul Wahab suatu proses implementasi kebijakan 

merupakan keseluruhan dari kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok 

pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
9
 

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan tidak 

terlepas dari penggunaan sarana-sarana yang terpilih, seperti yang dikatakan 

oleh Hoogerwerf : Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai 

penggunaan sarana-sarana yang dipilih.
10

 

Jadi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan  kebijakan adalah 

tindakan-tindakan seperti umpamanya tindakan-tindakan yang sah/ 

pelaksanaan suatu rencana yang sudah ditetapkan dalam kebijakan suatu 

program kebijakan meliputi  penyusunan acara tertentu dari tindakan-

tindakan yang harus dijalankan, umpamanya dalam bentuk tata cara yang 

harus diikuti di dalam pelaksanaan patokan-patokan yang harus disediakan 

pada keputusan-keputusan pelaksanaan/ proyek. Proyek yang konkrit yang 

akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan.  

                                                 
9
 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dan Formulasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara  

10 
Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, 1983, hal 157.  
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Apabila pelaksanaan suatu kebijakan menemui kegagalan dalam arti 

tujuan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka timbullah 

pertanyaan tentang sebab-sebabnya. Pengetahuan tentang sebab-sebab itu 

dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya kebijaksanaan itu 

dilaksanakan.  

Agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan dan maksud yang 

telah ditetapkan, maka seharusnya memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan 

kebijakan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini Hoogerwef mengutif pendapat 

Marse yang menyatakan :  

Sebab musabah kegagalan suatu kebijakan ada sangkut pautnya 

dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan, tingkat informasi dari 

aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, banyaknya dukungan 

dari pelaksanaan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan 

pembagian potensi-potensi   yang ada.
11

  

 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit 

dilakukan, sehingga untuk mewujudkan proses implementasi kebijakan 

dengan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan dalam 

implementasi juga seringkali disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

pada masing-masing jenjang pemerintahan, misalnya antara daerah 

Kabupaten/Kota dan daerah Propinsi. Dalam usaha memahami pelaksanaan 

kebijakan perlu diidentifikasi mengenai faktor-faktor yang akan 

mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan 

banyak ditentukan oleh para pelaksana dan prosedur implementasi dalam 

organisasi.  

                                                 
11

 Ibid, hal 6 
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Menurut Ripley dan Franklin dalam organisasi publik di Amerika 

Serikat aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik 

adalah para aktor di tingkat federal, state dan local yang meliputi :1) 

executive official and organizations ; 2) legislative official and 

organizations; 3) bureacratic official and organizations; 4) 

nongovernemntal individuals and organizations ; 5) judicial official and 

organizations.12 Jadi para aktor baik di kalangan eksekutif, legislatif 

maupun masyarakat berpengaruh kepada implementasi kebijakan publik. 

Disamping itu implementasi kebijakan banyak pula dipengaruhi oleh 

isi atau muatan kebijakan dan konteks politik atau karakteristik rezim atau 

sistem politik atau lingkungan organisasi yang dapat menjadi faktor-faktor 

pendukung maupun penghambat pelaksanaan kebijakan itu. Banyak contoh 

diberbagai macam organisasi dimana penerapan kebijakan gagal karena isi 

kebijakan yang kurang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan 

stakeholders organisasi. Banyak contoh pula penerapan kebijakan yang 

gagal karena konteks atau lingkungan yang lebih memberi kekuasaan 

kepada sekelompok elit untuk mengambil keuntungan sendiri dari kebijakan 

itu. Jadi pelaksanaan kebijakan banyak dipengaruhi oleh isi kebijakan 

(content) dan lingkungan (contex) yang dapat mendukung atapun 

menghambat pelaksanaan kebijakan itu.   

Selanjutnya Grindle merinci masing-masing faktor utama tersebut 

dalam berbagai faktor yang lebih spesifik. Content of Policy terdiri dari 

beberapa faktor yaitu, pertama, kepentingan yang dipengaruhi (interest 

offected) oleh kebijakan yang bersangkutan. Jika kebijakan sesuai dengan 

                                                 
12

  Randall B. Ripley and Grace A Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, 2ed, The  

Dorsey Press, Chicago, Illinois, p 12.  
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kepentingan masyarakat maka akan mudah diimplementasikan sesuai 

dengan kepentingan masyarakat (implementable). Sebaliknya jika 

bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, maka 

akan sulit diimplementasikan (unimplementation);  

Kedua, tipe manfaat diperoleh dari kebijakan (type of benefits). 

Tingkat keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan dari manfaatnya. 

Jika kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, terutama bila 

manfaatnya jelas dan dapat segera dinikmati maka akan implementable ;  

Ketiga, luasnya perubahan yang diharapkan (extent of change 

envisioned). Semakin banyak perubahan yang dirasakan oleh kelompok 

sasaran untuk mengadopsi suatu program, maka semakin sulit program itu 

diimplementasikan;  

Keempat, pusat-pusat pengambilan keputusan (site of decision 

making). Kebijakan akan implementable bila pengambilan keputusan 

melibatkan sedikit pelaku (sentralis/pusat) dan sebaiknya menjadi 

unimplementable bila dilakukan di banyak tempat dan oleh banyak pelaku ;  

Kelima, pelaksana-pelaksana kebijakan (implementators). Sebagai 

kunci mudah sulitnya implementasi adalah implementator program. Bila 

didukung oleh implementor yang berkemampuan memadai dalam jumlah 

yang cukup dan komitmen tinggi, maka kebijakan tersebut akan 

implementable; 

 Keenam, sumber-sumber yang digunakan (resources comitted). 

Modal, tanah, peralatan, teknologi dan sumber daya lainnya turut 

mempengaruhi proses implementasi.  

Context of Policy meliputi 3 faktor penting yaitu, pertama, kekuasaan, 

kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat. (power, interest and 
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strategies of actors involved). Implementasi kebijakan dilaksanakan dalam 

suatu sistem politik tertentu yang melibatkan banyak kepentingan, baik di 

pusat maupun di daerah, di lingkungan politisi, birokrat, kekuatan-kekuatan 

sosial atau bisnis dalam masyarakat. Masing-masing dalam kadar tertentu 

memiliki kekuasaan dan strategi sendiri-sendiri untuk memperjuangkan 

kepentingan-kepentingan mereka. Masing-masing kepentingan tersebut 

seringkali bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga terjadi 

konflik kepentingan. Oleh karena itu “siapa mendapat apa” akan ditentukan 

oleh kekuatan dan strategi masing-masing pihak dalam upaya meraih 

kepentingan-kepentingannya; kedua, karakteristik lembaga atau rejim 

(institution and regim characteristic). Kebijakan publik dilaksanakan dalam 

suatu sistem politik tertentu dan sistem ekonomi tertentu. Lembaga 

pelaksana juga mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam hal 

tingkat profesionalisme, misi dan orientasi dan sebagainya. Semua ini 

saling berinteraksi membentuk lingkungan yang ikut mempengaruhi proses 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu karakteristik lembaga dan rezim 

serta interaksi berbagai kepentingan yang terjadi harus mendapat perhatian 

dalam analisis implementasi; ketiga,  ketaatan dan daya tanggap 

(complience and responsiveness). Keberhasilan implementasi kebijakan 

banyak ditentukan oleh konsistensi dan ketaatan para pelaksana kebijakan 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta daya tanggap atau 

(responsiveness) untuk memenuhi kebutuhan publik. Hal ini dapat dilihat 

dari bagaimana para aparat pelaksana mau dan mampu memahami tuntutan 

masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan yang 

berkembang di masyarakat serta berusaha melakukan penyesuaian terhadap 

perkembangan kebutuhan masyarakat.   
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Berbagai pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi juga dikemuakan oleh beberapa ahli Van Meter 

dan Van Horn mengemukakan bahwa standar dan tujuan kebijakan, sumber 

daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan, 

karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi 

pelaksana dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performasi 

kebijakan tersebut. Performasi kebijakan itu sendiri meliputi pencapaian 

tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal untuk 

merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan partisipasi 

masyarakat serta peningkatan akses fasilitas pemerintah.
13

  

Sementara itu Sabaiter dan Mazmanian mengidentifikasi ada tiga 

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :  

1. Tractability of the problem  

Maksudnya yaitu bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 

mudah tidaknya masalah dikendalikan. Hal ini meliputi kesukaran-

kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase 

kelompok sasaran berbanding jumlah penduduk dan ruang lingkup 

perubahan perilaku yang diinginkan  

2. Ability of statute to structure in implementation 

Pada prinsipnya pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan 

suatu kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, hal ini 

meliputi kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori clausal yang 

memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam 

                                                 
13 

Solicin, Op.Cit, hal 79.  
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dan antara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan 

pelaksana, rekruitmen pejabat pelaksana serta akses formal pihak luar.  

3. Non Statutory  variabels affecting implementation 

 Keberhasilan proses implementasi dipengaruhi oleh variabel di luar 

kebijakan seperti kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan 

publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, 

dukungan dari pejabat atasan serta komitmen dan kemampuan 

kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
14

 

 

2. Konsep Aparatur Sipil Negara  

     a. Pengertian Aparatur Sipil Negara  

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam 

setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai 

Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan nasional.  

 

                                                 
14

 Ibid, hal 42.  
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 b. Kedudukan dan Hak Pegawai Negeri 

Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok 

pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menyelenggarakan fungsi umum 

pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan 

atau bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus 

mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan 

rakyat banyak. 

Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai 

negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. 

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama 

sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokonya 

tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagian dari aparatur 

negara). 

Dalam konteks hukum publik, pegawai negeri sipil bertugas 

membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. Pegawai Negeri bertugas melaksanakan peraturan perundang-

undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan 

perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri 

diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi 

negara seorang pegawai juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai 
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falsafah dan idielogi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada 

negara, dan kepada pemerintah.
15

 

 Hak Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 

a. Hak Memperoleh Gaji 

1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 

sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggun jawabnya; 

2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu 

memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraanya; 

3) Gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dan layak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

            b.  Hak Atas Cuti  

     Setiap Pegawai Negeri sipil berhak atas cuti. 

a. Hak Atas Perawatan Tunjangan dan Uang Duka  

1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam 

dan karena menjalankan tugas kewajibanya berhak memperoleh 

perawatan; 

2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau 

rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibanya yang 

mengakibatkanya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun 

juga, berhak memperoleh tunjangan; 

                                                 
15

 Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,  hlm 41-42. 
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3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarga berhak memperoleh 

uang duka. 

b. Hak Atas Pensiun  

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan berhak atas pensiun.  

 

3.  Konsep Dasar Tambahan Penghasilan  

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 

penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji/upah, 

tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan 

tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian 

kinerja dan kedisiplinan  

Pemberian tambahan bagi PNS dan CPNS di lingkungan pemerintahan 

Kota Yogyakarta dalam mengukur kinerja dan menghitung besaran TPP yang 

akan diterima. Pengukuran kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan kinerja, motivasi, 

inovasi dan penghargaan terhadap kinerja PNS dan CPNS berdasarkan pada 

perilaku dan prestasi kerja.  

Pengukuran kinerja dalam menentukan tambahan penghasilan dapat 

dilihat dari beberapa aspek perilaku dan prestasi kerja antara lain :  

1. Kepemimpinan dalam tim kerja  

Kepemimpinan dalam tim kerja dibutuhkan dalam menilai perilaku 

dan prestasi kerja pegawai khususnya bawahan yang bekerja sesuai 
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dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dimana atasan dapat memberikan 

penilaian terhadap bawahannya dengan berdasar pada kriteria IBK. 

Untuk pejabat penilai dalam tim kerja adalah atasan langsung pegawai 

yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV 

dalan kriteria jabatan.    

2. Perilaku yang diisyaratkan peraturan  

Pegawai Negeri dalam melakukan pekerjaan dituntut supaya 

memiliki integritas tinggi akan tanggung jawabnya terhadap pelayanan 

publik. Disamping itu pemerintah dalm hal ini kepala daerah harus 

menentuka kebijakan yaitu kebjakan Pimpinan dalam hal ini kepala 

daerah harus menentukan kenbijakan strategik sebagai panduan untuk 

menentukan hal-hal yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang efisien dan efektif.  

3. Profesi  

Penilaian tunjangan perbaikan penghasilan dibutuhkan pegawai 

negeri yang handala dibidangnya, yaitu haru memiliki assesor 

kompetensi dimana pegawai negeri sipil telah memiliki keahian 

dibidang assesor kompetensi dan kinerja PNS dan CPNS, yang 

diberikan tugas tambahan untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

serta memverifikasi hasil pengukuran yang dilakukan oleh pejabat 

penilai berdasarkan pada surat tugas Gubernur.  
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4. Disiplin kerja  

Miftahul Thoha bahwa disiplin dilingkungan organisasi publik 

khususnya pegawai negeri dan pelaksanaan tugas pekerjaan, telah 

dibuat ketentuan peraturan yang diterapkan bagi pegawai negeri. Salah 

satu tolok ukur dalam menilai kedisiplinan adalah tingkat kehadiran 

pegawai baik datang dan pulangnya pegawai tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan.  

5. Kualitas pekerjaan  

Pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat harus memiliki kualitas dan kuantitas yang 

dihasilkan. Kualitas yang dimiliki pegawai negeri harus sesuai dengan 

tingkat pekerajaan dan kealian serta kemampuan, maka dari itu dalam 

merekrut PNS pemerintah selektif dalam menilai tingkat kelayakan dari 

SDM yang dimiliki tiap pegawai.  

6. Kerjasama dan relasi  

Salah satu tingkat pengukuran kinerja dalam pemberian TPP 

adalah dengan melihat out put atau hasil kerja. Kerja sama dan relasi 

sangat dibutuhkan sebagai hasil dari pekerjaan yang diberikan pimpinan 

serta menjadi salah satu penilaian TPP berdasarkan ketepatan waktu 

yang dikerjakan pegawai.  

7. Inisiatif  

Inisiatif adalah untuk mempermudah pekerjaan pimpinan 

memberikan kebebasan dalam memberikan inisiatif. 
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8. Kebutuhan dukungan bawahan  

Usaha untuk mencapai tujuan kedinasan pimpinan mengakui 

bahwa adanya dukungan bawahan sangat mempengaruhi kinerja 

organisasi, karena bawahan mempunyai andil dalam melaksanakan 

kegiatan kedinasan.  

 Pemberian tambahan penghasilan diluar gaji tetap dan tunjangan 

kesejahteraan yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu 

upaya mendekatkan tingkat penghasilan Pegawai Negri Sipil dengan 

pemenuhan standar hidup minimal. Sebelum tambahan penghasilan benar-

benar dilaksanakan dalam satu daerah, diperlukan langkah-langkah 

strategis dan taktis sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak 

mendapatkan masalah. Umumnya langkah-langkah tersebut berbeda tiap 

daerah, tergantung kondisi dan permasalahan yang dihadapi masing-

masing daerah. Langkah-langkah nyata dan tahap-tahap yang dilakukan 

oleh daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan tunjangan 

kesejahteraan bagi pegawainya bisa dijadikan contoh oleh daerah-daerah 

(Kepala Daerah) lain yang ingin menerapkannya. Variasi daerah yang 

ditampilkan memudahkan kepala daerah memilih contoh daerah mana 

yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya saat ini.  

TPP yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja 

dengan plafon tertinggi TPP.  

(1) Besaran pokok TPP adalah ketetapan mengenai besaran rupiah 

sebagai dasar penghitungan TPP.  
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(2) Besaran pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  

(3) Plafon tertinggi TPP merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan 

besaran pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Hasil akhir TPP dibulatkan kebawah dengan kelipatan Rp. 1.000,- 

(seribu rupiah).  

Hak atas TPP dihentikan apabila:  

a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;  

b. menjalankan tugas belajar;  

c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;  

d. menjalani bebas tugas (BT);  

e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) 

hari kerja dalam 1 (satu) bulan.  

 

 

4. Penilaian Kinerja Pegawai  

Kinerja dapat digunakan untuk menunjukan keluaran 

organisasi/instansi pemerintah, alat, fungsi-fungsi manajemen atau keluaran 

seorang pegawai. Kinerja mempunyai hubungan kausal dengan kompetensi. 

Kinerja merupakan fungsi dari kompetensi, sikap dan tindakan. Kompetensi 

melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Kompetensi 
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dapat diukur dan dikembangkan melalui supervise, manajemen kinerja dan 

program pengembangan sumber daya manusia.  

a.  Kinerja Pegawai Negeri Sipil  

Mulyadi dan Johny menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Selain itu, 

beliau juga menjelaskan kinerja sebagai refleksi dari pencapaian 

keberhasilan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai hasil yang telah 

dicapai dari berbagai aktivitas yang dilakukan.
16 

 

Weston, Fred J and Brigham, F, Eugene mendefinisikan kinerja 

sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat diukur. Selanjutnya 

kinerja merupakan refleksi dari pencapaian kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan individu, kelompok, atau organisasi dan dapat 

diukur. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wells and Spinks 

(1996) bahwa kinerja menunjukkan hasil-hasil perilaku yang bernilai 

dengan kriteria atau standar mutu.17  

Bab I Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas 

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian 

menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik 

                                                 
16 

Mulyadi. and Johny. 1999,”Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipat 

Ganda Kinerja Perusahaan”. Edisi I, Aditya Media, Yogyakarta, hlm 55. 
17

 Weston, Fred J and Brigham, F, Eugene. 1993. Dasar-Dasar Manajemen Perusahaan. (Edisi 

kesembilan). Jilid I. Penerbit Erlangga, hlm 41.   
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Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji nerdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir ( 6 ) PP Nomor 

9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pejabat yang 

berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, 

memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengertian jabatan 

negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam 

kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan 

pengadilan. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Pegawai Negeri Sipil 

menempati posisi yang strategis dan sangat menentukan keberhasilan 

pembangunan nasional sehingga sesuai dengan hakekat pembangunan 

nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, Pegawai Negeri Sipil 

dituntut untuk berdedikasi tinggi, disiplin, serta berperilaku pantas sebagai 

suri tauladan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil harus selalu menampilkan 

kinerja yang maksimal untuk masyarakat. Kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria 
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tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan dievaluasi 

pimpinan. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan 

organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika 

moral.
18

 Kinerja juga dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang 

dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan. Jadi 

kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai hasil kerja yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya.  

Amstrong menjelaskan bahwa perkembangan konsep manajemen 

kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
19

  

a. Munculnya manajemen sumber daya manusia sebagai suatu 

pendekatan yang strategis dan terpadu terhadap pengelolaan dan 

pengembangan SDM yang bertanggung jawab atas manajemen ini,  

b. Perlunya menemukan suatu pendekatan yang strategis akan tetapi 

fleksibel dalam mengelola suatu organisasi perusahaan,  

c. Kesadaran akan kenyataan bahwa kinerja hanya dapat diukur dan 

dinilai atas dasar suatu model input-process-output-outcome. Dan 

terlalu konsentrasi terhadap salah satu dari aspek kinerja tersebut dapat 

mengurangi efek dari sistem itu sendiri,  

d. Tumbuhnya perhatian terhadap konsep pembelajaran dan 

pengembangan organisasi secara berkesinambungan,  

e. Pentingnya menerapkan budaya organisasi yang mampu meningkatkan 

kinerja organisasi itu sendiri,  

f. Semakin kuatnya tuntutan terhadap kompetensi dan profesionalisme 

kerja dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

 

                                                 
18 

Faustino Cardoso G, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bina Aksara, Jakarta. hlm 45. 
19

 Surya Dharma, 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya, BPFE, 

Yogyakarta, hlm 18.  
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Konteks kinerja Pegawai Negeri Sipil sangat ditentukan dan 

menentukan terbentuknya akuntabilitas, yaitu suatu pertanggungjawaban 

tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya kepada publik.
20

  

Akuntabilitas publik terdiri dari empat dimensi, yaitu: 

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran 

penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan 

dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 

yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. 

b. Akuntabilitas proses  

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang 

digunakan dalam tugas. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui 

pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. 

Akuntabilitas proses menyajikan tentang bagaimana kegiatan dapat 

diarahkan pada pencapaian tujuan. 

c. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan   

(efektivitas). Untuk mencapai efektivitas program dapat dilalui melalui 

suatu pengujian apakah kegiatan administratif yang telah  dilakukan 

oleh pelayan publik dapat menimbulkan keyakinan dan kepercayaan 

masyarakat. 

d. Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggung 

jawaban pemerintah kepada publik
.21 

 

Akuntabilitas publik salah satunya ditentukan oleh akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintahan, diantaranya ditentukan oleh disiplin dari 

masing-masing pribadi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang 

disiplin adalah Pegawai Negeri Sipil yang sadar akan tanggung jawabnya, 

yakni mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang 

                                                 
 
20

 Chaizi Nasucha, 2004. Reformasi Administrasi Publik, Grasindo, Jakarta, hlm 125.  

 
21

 Ibid, hlm 126-127 
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dilarang untuk dilakukan seperti apa yang telah tertuang di dalam PP 

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

 

       b. Penilaian atau Evaluasi Kinerja  
 

Menilai suatu kinerja sangat membutuhkan keahlian tersendiri. 

Seperti penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh pimpinannya sebagai 

atasan. Sebagai pimpinan harus bisa memutuskan kinerja yang baik 

dengan cara penerapan yang dilakukan. Dalam mengevaluasi kinerja 

pendanaan merupakan unsur penting, karena dengan pendanaan yang 

dikeluarkan pimpinan atas kebijakannya dapat merangsang kinerja.  

Menurut A.A Prabu Mangkunegara bahwa evaluasi kinerja 

adalah:
22

 

“Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis 

untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai/karyawan dan kinerja 

organisasi. Dengan dilakukan evaluasi kinerja dapat membantu 

pimpinan atau organisasi dalam mengambil keputusan mengenai 

peningkatan kinerja dalam membangun suatu organisasi dalam 

penelitian ini organisasi sektor publik.Penilaian/evaluasi kinerja 

dilakukan secara formatif dan sumantif.  

 

Penilaian kinerja formatif adalah penilaian kinerja ketika para 

karyawan sedang melakukan tugasnya, sedangkan penilaian kinerja 

sumantif dilakukan pada akhir periode penilaian. Penilaian kinerja 

mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur dengan pekerjaan, 

perilaku dan hasil, termasuk juga tingkat kehadiran. Kegiatan-keguatan ini 

                                                 
22

 A.A. Prabu Mangkunegara. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. hlm 10. 
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dapat memperbaiki kepuasan personalia dan memberikan umpa balik pada 

instansi tentang pelaksanaan kinerja pegawai.  

Penilaian kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja para 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi berdasarkan ketentuan organisasi. 

Penilaian mengobservasi indikator kinerja pegawai, kemudian 

dibandingkan dengan standar kinerja pegawai yang ditetapkan. Dengan 

evaluasi kinerja pimpinan dapat mengetahui informasi mengenai kinerja 

setiap pegawai sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.  

c.  Manfaat Penilaian Kinerja 

    Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-

kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual maupun aspek 

organisasi. Adapun manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian pekerja secara maksimum. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan pekerja 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

pekerja. 

4) Menyediakan umpan balik bagi pekerja mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.  
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan penilaian kinerja pegawai 

dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola operasi organisasi, 

membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasikan kebutuhan 

kepelatihan dan pengembangan, menyediakan umpan balik, dan 

penyediaan dasar distribusi penghargaan. 

 

d. Indikator Kinerja Pegawai 

Indikator kinerja pegawai menurut Mathis dan Jackson adalah sebagai 

berikut: 

1. Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

Kuantitas yang diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasilnya. 

2. Kualitas 

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat 

dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti 

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas 

kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan pegawai. 

3. Keandalan 

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

disyaratkan dengan supervisi minimum, kehandalan yakni mencakup 
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konsistensi kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan 

tepat. 

4. Kehadiran 

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai 

dengan jam kerja. 

5. Kemampuan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar–besarnya. 

 

G.  Definisi Konsepsional  

Berdasarkan penjelasan diatas sebelumnya dan tidak terjadi kekaburan 

dalam menentukan objek penelitian, maka definisi konseptual yang dapat saya 

tawarkan yaitu ada empat hal, sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan  adalah Pelaksanaan atau implementasi kebijakan 

pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang diberikan 

secara bulanan kepada peawai daerah di luar gaji/upah, tunjangan jabatan 

struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional  

2. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah 

3. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 

penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar 
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gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional 

tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot 

jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan  

4. Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

aparatur sipil negara selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama.  

5. Penilaian Kinerja Pegawai adalah penilaian kinerja pegawai dilakukan 

oleh pimpinannya sebagai atasan. Sebagai pimpinan harus bisa 

memutuskan kinerja yang baik dengan cara penerapan yang dilakukan. 

Dalam mengevaluasi kinerja pendanaan merupakan unsur penting, karena 

dengan pendanaan yang dikeluarkan pimpinan atas kebijakannya dapat 

merangsang kinerja.  

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi 

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel.
23

 

 

 

                                                 
23 

Winarso Surachman, Suatu Pengantar Dasar Dan Tehnik Research, Bandung, CV Taristo, hal 

39 
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             I. Isi Kebijakan Program Pemberian Tambahan Penghasilan  

      A. Indikator Program Pemberian Tambahan penghasilan  

  1.  Isi kebijakan Tambahan penghasilan pegawai 

  2.  Syarat Pemberian Tambahan penghasilan pegawai 

  3.  Mekanisme pemberian Tambahan penghasilan pegawai 

      B.  Pengaruh Pemberian Tambahan Penghasilan terhadap Kinerja 

Pegawai  

1. Kualitas kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

2. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan waktu 

penyelesaian pekerjaan 

3. Tingkat kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja 

4. Kesesuaian pengetahuan yang dimiliki dengan jenis pekerjaan 

5. Kemampuan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan  

 

I.    Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Deskriptif (Descriptive Research). Dimana dalam penelitian 

deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti.
24 

                                                 
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998,             

hal. 6. 
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Apabila kita telaah secara mendalam banyak sekali pengertian 

penelitian deskriptif, diantaranya: Menurut Atherton dan Klemmack 

mengatakan: 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan 

gambaran tentang suatu dari masyarakat atau suatu kelompok orang 

berupa gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau 

lebih.
25

 

 

Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalm penelitian, dimana meneliti status 

kelompok manusia, kondisi dalam system pemikiran di masa sekrang.
26 

Dari beberapa pengertian diatas, apabila kita persempit kembali dari 

aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat 

deskriptif atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha 

menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian 

pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya. 

Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan 

untuk mengetahui formulasi kebijkan guna memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan 

yang diterlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis 

penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian 

yang dianggap tepat dalam penelitian ini. 

                                                 
25

 Ibid, hlm 10 
26

 Ibid, hlm 15 



39 

 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data di peroleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian yang peneliti lakukan, pihak pihak tersebut adalah 

pegawai pemerintahan yang berhubungan atau mengurusi masalah 

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil diantaranya 

Dinas Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta  

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh Dari buku-buku, media masa, makalah, dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau pemperoleh 

keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang yang terlibat 

langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara 

dilakukan kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dan pegawai negeri sipil. 

b. Obeservasi  

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui 

pengamatan langsung di lapangan yang terkait langsung dengan 
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masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman mencari 

permasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang 

berlangsung sekarang) 

c. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, 

dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti 

5. Unit Analisis 

 Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 

dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah orang-orang yang 

terlibat dalam proses implementasi kebijakan pemberian tambahan 

penghasilan bagi PNS, yakni Bapak Drs. Edi Heri Suasana, MPd selaku 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bapak Supriyanto selaku Kasi 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta.  

6. Teknik Analisis 

 Teknik analisa data merupakan upaya mencari data dan menata 

secara sistematis. Catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
27

 Dalam menganalisa data 

penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa secara kualitatif. 

Yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif menurut 

Kuntjoroningrat adalah : “Data yang dikumpulkan itu adalah berupa studi 

                                                 
27 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, hal. 71. 
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kasus dan bersifat monografis mudah diklarifikasikan dan jumlahnya 

sedikit.”
17 

 Dimana data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

terkait implementasi pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN 

terhadap kinerja pegawai dan pengaruh tambahan penghasilan terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Data-data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka. 

Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan dan 

untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut 

diperoleh dari naskah-naskah wawancara, cacatan laporan dokumen resmi 

dan sebagainya. 

  Pada penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi 

lebih berupa memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala 

dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi 

dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya. 

 

                                                 
17 Ibid, Hal 328. 


