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KemenPAN-RB lakukan pemetaan distribusi PNS

Pemetaan kebutuhan personal aparatur tersebut akan menjadi bahan acuan dalam membuat kebijakan distribusi PNS baik di instansi
pusat maupun wilayah.
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan
pemetaan distribusi pengawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan pemerataan di seluruh instansi yang ada."Setelah pelantikan
kabinet, salah satu tugas KemenPAN-RB melakukan audit organisasi dan pemetaan PNS agar tidak terjadi ketimpangan antara satu
instansi dengan yang lainnya," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, di
Jakarta, Kamis.
Menurut Herman, pemetaan bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan pada instansi tertentu atau wilayah-wilayah
terpencil.
"Pemetaan kebutuhan personal aparatur tersebut akan menjadi bahan acuan dalam membuat kebijakan distribusi PNS baik di instansi
pusat maupun wilayah," kata dia.
Ia mengatakan saat ini pemetaan sedang difokuskan pada kementerian yang ada dan setelah itu dilanjutkan untuk tingkat daerah.
Menurut dia, mengacu kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) semua PNS memiliki status yang sama sehingga
dimungkinkan adanya perpindahan lintas kabupaten, kota, provinsi hingga kementerian.
"Dengan demikian jika pemetaan dilakukan dengan optimal maka kekurangan PNS pada sejumlah wilayah terpencil tidak terjadi
lagi," kata dia.
Ia menambahkan hasil pemetaan akan menjadi peta untuk membuat kebijakan distribusi PNS sehingga diharapkan struktur lembaga
birokrasi pemerintahan menjadi lebih ideal.
Herman menyebutkan saat ini terdapat 4.036.000 juta PNS di Indonesia di mana akan dilakukan moratorium untuk memaksilmalkan
tenaga yang sudah ada.
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