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Definisi  

Sering kali terjadi dispute atau silang pendapat diantara kita dalam 

memahami makna Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt), sehingga 

berimbas pada atmosfer (iklim) kerja tidak kondusif. Maka bermula dari realitas 

tersebut, penulis mencoba mengangkat isu itu lewat tulisan singkat ini dengan 

harapan dapat dijadikan sebagai media informatif. 

Pelaksana Harian atau yang acapkali kita dengar dengan istilah Plh, yakni 

mengandung arti pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang 

berhalangan sementara, sedangkan Pelaksana Tugas atau Plt adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap.1  

Berdasarkan definisi di atas, antara Plh dan Plt memiliki kesamaan sebagai 

pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan rutinitas berupa mandat2 karena 

pejabat definitif berhalangan. Sementara itu perbedaan antara keduanya, yakni Plh 

ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tidak tetap (paruh waktu/sementara),3 

dan Plt ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan tetap (penuh waktu).4 

                                                           
1 Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
2 Mandat adalah pelimpahan  kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  

lebih  tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 
3 Berhalangan sementara yaitu suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal 

pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya 

berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti  bersalin, cuti  karena alasan penting, cuti sakit, 

dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan. Lihat 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98/PMK.01/2015 Tentang Tata Cara 

Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian Di 

Lingkungan Kementerian Keuangan jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

203/PMK.01/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 

Tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana 
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Kewenangan Plh dan Plt 

Menurut rumusan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Plh dan Plt melaksanakan 

tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin 

yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.5 Baik Plh maupun Plt karena diberikan wewenang atas 

dasar mandat, maka tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang bersifat strategis6 yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek 

kepegawaian.7 Disamping itu, Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan 

dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai.8 Adapun kewenangan Plh dan Plt 

antara lain meliputi:9 

1) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; 

2) menetapkan kenaikan gaji berkala; 

3) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); 

4) menetapkan surat penugasan pegawai; 

5) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar 

instansi; dan 

                                                                                                                                                               
Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor : 98/PMK.01/2015 jo Nomor : 

203/PMK.01/2016) . 
4 Berhalangan tetap yaitu suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan 

jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan 

dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan 

negara. Lihat Ibid. 
5 Lihat Pasal 34 ayat (3) UU AP : “Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) melaksanakan tugas serta  menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan rutin yang menjadi Wewenang  jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 
6 Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” artinya Keputusan 

dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan 

rencana kerja pemerintah. “Perubahan status hukum organisasi” artinya menetapkan perubahan 

struktur organisasi. “Perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai. “Perubahan alokasi anggaran” artinya Plh atau Plt tidak 

boleh melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Lihat Penjelasan Pasal 14 

ayat (7) UU AP jo. Angka 3 huruf b,c dan d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 

K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas 

dalam Aspek Kepegawaian (SKBKN 26/2016). 
7 Lihat Angka 3 huruf b SKBKN 26/2016. 
8 Lihat Angka 3 huruf c., Ibid. 
9 Lihat Angka 3 huruf e., Ibid. 
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6) memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan 

tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja. 

 

Mekanisme Penunjukan dan Hak Plh atau Plt 

Merujuk pada Angka 4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 

K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan 

Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (SKBKN 26/2016), bahwa Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik 

atau diambil sumpahnya. Kemudian, pada Angka 5 SKBKN 26/2016 disebutkan 

bahwa Penunjukan tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup 

dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. 

Dalam aturan lainnya, penunjukannya dapat melalui cara sebagai berikut:10 

1) dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;  

2) ditunjuk dari pejabat yang setingkat;  

3) ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau  

4) ditunjuk dari pelaksana bawahannya.  

Plh dan Plt bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang 

diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, 

sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan 

jabatan.11 Pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang 

bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap 

dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.12 

 

  

                                                           
10 Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor : 98/PMK.01/2015 jo Nomor : 203/PMK.01/2016. 
11 Lihat Angka 7 SKBKN 26/2016. 
12 Lihat Angka 8 SKBKN 26/2016. 


