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BAB I

PENDAHULUAN

1. Pornaaalahaa : Latar Belakaag Daa Rutiueaa

Pagawai Negari yaag terdiri dari Pagawai Negeri Sipil 

daa Aagkataa Barseajata Republik ladaaeoia (ABRI)

adalah Aparatar Negara uatuk aaayaleaggarakaa paiseriatahan 

daa paabaaguaaa dalan raagka asaha aaacapai tajuaa aasioaal. 

Tajuaa aaaiaaal aeperti yaag teraakaad di dalan Panbukaaa 

Uadaag-aadaag Daaar 1945 ialah ntliadaagi aagaaap Baagaa In- 

daaeaia daa stluruh taaah tutjpah darah Iadaaaaia daa aenaju- 

kaa keaajahtaraaa «nanf aaacardaekaa kahidupaa baagaa daa 

ikut walakaaaakaa katartibaa daaia yaag bardaaarkaa kencrda- 

kaaaf pardaaaiaa abadi daa keadilaa aeaial,

Tajuaa aaaieaal taxaabat haaya dapat dicapai welalui Penba- 

aguaaa aaaiaaal yaag direacaaakaa daagaa terarah daa realis- 

tin aarta dilakaaaakaa aacara bertahapf bcrsaagguh-suagguh, 

bard^a guiaa daa barhaail gt&aa,

Dalaa aaaha naacapai tujuaa aaaieaal aebagainaaa tersabat di 

ataa diperlakaa adaaya Pagawai Nagari yaag paaah kesetiaaa 

dak kataataa kepada Paacaoila, Uadaag-aadaag Daaar 1945» Ho- 

gara daa Paaariatah aarta yaag baraata pada, barnaatal baik, 

bcrwibawa, kaat, bardaya guaap barhaail gaaa, baroih, berkwa- 

litaa tiaggi daa aadar akaa taaggaagjawabaya atbagai Aparatar 

Kagara daa Abdi Maayarakat,

Dani terwajadaya Pagawai Nagari yaag dieaksad di ataa, naka 

dalaa paabiaaaa Pagawai Hageri diguaakaa aiatio karier daa

1
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dan sistio prestasi kerja.

Pasal 12 UU n»mer 8 tahun 1974 tentang Pok«k-pekok 

Kepegawaian (Uf tahun 1974 nower 55) dinyatakan bahwa, dalan 

pembinaan Pegawai Hegeri dilakaanakan dongan menggunakan oic- 

tisa gabungan antara »iatim karier dengan sistifi prestasi kerja. 

Pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Hegeri digunakan 

eietiK karier yaitu, dalan peoberian pangkat pertama didaoar- 

kan pada ijaeala dan kecakapan yang dimiliki. Sedangkan untuk 

selanjutnya digunakan sistim prestasi kerja yaitu, pengangkat

an aeseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan 

pangkat didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang dicapai 

•lek Pegawai Megeri yang bersangkutan. Kecakapan tersebut 

karu* dibuktikan aecara nyata,

Sisti* karier yang digunakan adalak eistxm karier ter- 

buka dalam arti negara yaitu, hanya Warganegara Indonesia 

yang dapat nenjadi Pegawai iJegeri. Juga digunakan sistim ka

rier terbuka, yang memungkinkan perpindahan Pegawai dari De- 

parteraen/Lembaga yang eatu ke Departemen/Leabaga yang lain 

atau dari Pr«pinei yang satu ke Prcpinsi yang lain terutasia 

untuk menduduki jabatan yang beraifat canagerial. Perpindahan 

Pegawai Negeri antar instansi maupun daerak ini, dimakeudkan 

oengetahuan dan ketratapilan eeorang Pegawai tfegeri dapat di- 

^unakan secara tepat guna dan faaoil sehingga dapat member! 

tiasil yang besar, seperti yang dikemukan Peter P Ducker :

" Dan pekerja yang berpengalaman, terutaoa yang sangat 

terdidik, harus dapat berpindah ke tempat di mana
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ketranpilaa daa peagetahuaaaya dapat nemberikaa
1

hasil yang beear. n 

Pao*ii 37 UU aener 8 tahua 1974 neayebutkaa bahwa. penb$aaaa 

Aiiggota Aagkataa Beraenjata Repablik ladeaesia diatar necara 

terpiaah deagaa Pegawai Negeri Sipil. Meageaai alasaa peni- 

sabaa dalan penbiaaaa iai, Marsen® berpeadapat aebagai ber- 

ikat :

Hal iai disebabkaa lcareaa aaggcta ABRI, neakipua sana- 
aana Pegawai Negeri, tapi tagaa daa kewajibaaaya aeba- 
gai Pegawai Negeri dalan pelakaanaaaya berbeda dari 
tugas daa kewajibaa Pegawai Negeri Sipil. Maka kedu- 
dukaa, tugas dan laia-laianya selalu ditetapkaa dalan 
peraturaa-perataraa tersendiri.

Masih dalan raang lingkup tugas penerintahan, namun tugaa

Pegawai Negeri Sipil daa Aaggeta ABRI berbeda.

Tugas penerintatian aendiri neliputi aelaruh tugaa peayeleag-

garaan r -^rra dikaraagi ataa tidak teraasmk di dalamnya tagaa

penbaatan andaag-andaag daa pengadilan.

ABRI nenpaayai fungsi ganda yaitu aebagai kekaatan portahanan 

keatiaaan daa aebagai kektaataa ooaial.

Dalan fungainya aebagai kekuatan pertahanaa keaoaaaa adalah 

alat aegara yang nelakaaaakaa faagai aelaka peaindak dan pe- 

nyanggah awal terhadap aetiap aacanaa baik dari dalan aegeri 

naapaa dari laar aegeri, aerta aebagai pelatih rakyat bagi 

pelakaaaaaa tugas pertahaaan keanaaaa aegara.

1. Dacker, Peter F, Managenaa, Tagaa, TangftaaRjawab,

Praktek, terjenahaa Sitor Sitonoraag, Franca Headra, B.N 
Marbaa, P.T. Granedia, Jakarta,1978, hal, 314.

2. Maraoao, Penbahaaaa Uadaag-andawK Re-pablik Iadrrcg.la 
Ksr 3 Tah.:iH 1974 Tentang Pekok-pokok Keucgawaian. P.T. Ich- 
tiar~3ara vaa Hoeve, Jakarta,1981, bal,13*
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Dalan fangaiaya aabagai kakuataa aeaial, ABRI bertiadak aa- 

laka diaaniaatar daa atabiliaatar yang beraana-aaaa kokmat- 

aa coeial laianya nenikal tagaa daa taaggaagjawab nonganan- 

kaa flan *!i»n*aks««ka* perjaaagaa baagaa dalan nengisi kener- 

dekaaa aerta neaiagkatkaa kesajahteraaa bagi B#larah rakyat 

Iadoaeaia.

Tagaa Pagawai Negari Sipil adalah nelakaaaakaa tagaa-tagau 

peaeriatahaa atlaim togas Aaggata ABRI teraabat di ataa,

Salaia tagaa yang berbeda, jaga neageaai peagaagkataa 

portana aabagai Pagawai Hageri, beaaraya gaji, peaaiaa, 3ea- 

jaag kepaagkataa, aatara Pegawai Magari Sipil daa Aaggota 

ABRI barbada*

Peagaagkataa partana aabagai Pegawai Megari Sipil aorta pang- 

kat yaag diberikaa berdasarkaa pada ijasah akhir dari peadi- 

dikaa uoun yaag diniliki aleh aearaag caloa Pegawai Kegeri 

Sipil„ Hal ini berbeda deagaa ABRI, dalan penbiaaaa Aaggota 

ABRI, aobagai daaar penberiaa paagkat dalan kepaagkatan ABRI 

adalah peadidikaa Militer yaag diikati. Sedaag ijacah dari 

oekolah anan diganakaa aebagai ayarat untnk nenaoaki ataa 

nelanar antuk aekalah/pendidikaa niliter. Sebagai contoh 

ryarat untuk itenaaaki Sekalah Calaa Tantana (Sacatan), pela- 

uar haraa neniliki aerendah-readahnya ijaaah Sekolah Daaar 

ataa yaag sederajat, dan aaia tidak boleh lobih dari 22 tahna, 

Seerang pelanar Sacatan, neakipaa nenpuayai ijanah SMTA, *e- 

telah lalaa dari Secatan pangkat akan aana deagan lalacaa 

Sacatan yaag nenpanyai ijaaah Sekolah Dasar ataa yang ocdo-
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rajat yaita pangkat Prajarit Daa. Lain halnya dengan Pegawai 

Negeri Sipil, bagi yang neoiliki ijaaah SMTA ataa yang aede- 

rajat, akan diangkat dalan pangkat Pengatar Mada golongan 

raang II/a. S«dang yang ceoiliki ijaaah Sakolah Daaar ataa 

yang aederajat akan diangkat dalan pangkat Jara Mada goljng- 

an raang I/a.

Mengenai gajif antara Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI dign- 

nakan aistin yang aana yaita aiatin gabungan antara akala 

tanggal dengan aistin akala ganda.

Siatin akala gabangan ini nerupakan aiatin panggajian di nana 

beaarnya gaji pakak ditentakan sana bagi aenaa Pegawai Vegeri 

Sipil dalan lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat 

oata, dalan ABRI juga denikian, bagi Anggota ABRI yang ber

pangkat aaira nenpanyai gaji pakak yang aana, dan kepada Pa- 

gawai Negeri Sipil naapan ABRI yang nenikul tanggung jawab 

yang lebih berat, nencapai preataai yang tinggi ataa nelaktikan 

pekerjaan tertenta yang aifatnya nenerlukan penasatan perha- 

tian dan pengerahan tenaga aecara teraa tieneraa, diberi tun- 

jangan teraendiri.

Dengan aistin akala gabangan ini diharapkan ada keaein- 

bangan antara preataai kerja dan tanggang jawab yang dipegang 

oleh aeorang Pegawai Negeri dengan inbalan yang diterina.

I);jri dengan adanya inbalan yang aepadan teraebat akan dapat 

rtondorong Pegawai Negori antak oeningkatkan raaa tanggang 

jawab terhadap tugaa yang dienbannya nerta nengejar preataai 

yang tinggi.
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Meskipnn aecara jelaa dan paoti aiatio penggajian dengan oka- 

la gabnngan ini akan diterapkan, tetapi dalan nerealiaaoikan- 

nya naoih nemerlakan waktt* yaag agak lana. Karena faktcr ke- 

nangan negara belctu aepennhnya nenanjang pelaksanaan aintin 

penggajian ini* Hal teraebat jaga diakai oleh Kepala Badan 

Adei’i’ Kopegawaian Negara A.E. Maniharnk di depan Ko-

tiici XI DPR HI ;

" Siitiw penggajiannya oendiri aebetulnya audah baik 

karena aermpakan gabtxngan oiotin skala tnnggal dengan 

akala ganda, naaalahnya eekarang adalah anggaran yang
7

teraedia antnk nennnjang oiatiw itu naaih terbataa " 

Perbedaan yang berhabnngan dengan gaji antara Pegawai llegeri 

Sipil dengan Anggota ABRI adalah beaarnya gaji pokok. 

BcrdaoarkanPP nooer 7 tabnn 1977 tentang Peratnran Gaji Pega- 

wai Hegeri Sipil (LN tahan 1977 noner 11), beaarnya gaji pokok 

Pagawai Megeri Sipil oerendah-rendahnya Rp 12.000,00 dan ae- 

tinggi-tingginya ftp 120.000,00. Sedang beaarnya gaji Anggota 

ABR” (xii-M tc-raaauk di dalannya pangkat Letnan Jendral/ 

Lakaaoana Madya/Maraekal Madya dan Jendral/Lakoanana/Maraekal) 

berdaoarkan PP noner 18 tahan 1977 tenta»£ Gaji ABRI (LH tahttn 

1977 nouer 23) aerendah-rendahnya Rp 14.4-00,00 dan oetinggi- 

tingginya Rp 120.000,00,

Bagi Letnan Jendral/Lakaanana Madya/Maraekal Madya dan Jendral/ 

Lakaanaaa/Maraekal peraturan gajinya diatur dalaxa peraturas 

teraendiri dan gaji teraebut beraifat tnnjangan.

3* Hordeka, 24 September 1983•
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?r:rinn yang nerapakaa jaiiiaaa hari taa daa oebagai 

balao jaaa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahaa-tahua 

ceagabdikaa dirinya kepada aegara, ada 2 (daa) perbedaaa po- 

kok yaita neagenai batao tuoia penoiua daa beearaya peaariua.

Batao aoia peaoiaa Pegawai Negeri Sipil yaag diatar dalan 

paoal 3 ayat (»2), paoal 4 ayat (2) PP aoner 32 tahaa 1979 

teatang Penberheatiaa Pegawai Negeri Sipil (LN tahua 1979 

aooer 47) pada ananaya 56 (lina palah oaan) tahaa, kecaali 

nereka yaag nenegaag jabataa terteata.

Batao aoia peaaiua 65 (eaan puluh lina) tahaa bagi Pegawai 

Negeri Sipil yaag nenaagku jabataa :

1. Ahli Penelitiaa daa Peaeliti yaag ditagaokaa oecara

di bidaag penelitiaa.

2. Gara Besar, Lekter Xepala, Lektor yaag ditagaokaa 

aecara peatah pada Pergaraaa Tiaggi*

3. Jabataa laiaaya yang diteatukaa oleh Preoidea.

Batao aoia penaian 60 (enaa puluh) tahaa bagi Pegawai Negeri

Sipil yang necangku jabatan :

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda daa Hakin Anggeta 

Mahkanah Agung.

2. Jakaa Agung.

3. Pinpiaaa'Keoekretariatan Lenbaga Tertinggi/Tinggi 

Negara.

4. Pinpiaaa Leobaga Non Dcpartenen.

Sekretario Jendral, Inopektur Jendral, Direktur Jendral, 

Kepala Badan di Departeaea.
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6. Eaelon I dalan jabatan atrukturil yang tidak terna- 

auk dala» katagori di ataa,

7. Efcelon IX dalan jabatan atrukturil,

8, Dokter yang ditugaakan aecara penuh pada Letsbaga Kc- 

dokteran Negeri aesuai dengan profeainya„

9, Pengawaa pada Sekolah. Lanjutan Tingkat Atao dan Se

kolah Lanjutan Tingkat Pertana.

10, Guru yang ditugaakan secara penuh pada Sekolah Lan- 

jutan Tingkat Ataa dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertana,

11, tenilik Tanan Kanak-kanak dan Penilik Pendidikan Agatta.

12. Guru yang ditugaakan secara penuh pada Sekolah Dacar.

13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden,

Bataa usia 58 (lina puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang tiemangku jabatan :

1. Hakin pada Mahkamah Pelayaran.

2. Hakin pada Pengadilan Tinggi,

3. Hakin pada Pengadilan Negeri.

4 . Haki* Agaaa pada Pengadilan Agana Tingkat Banding,

5. Hakim Agama pada Pengadilan Agana.

6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Batao uoia penaiun tersebut di ataa nerupakan batac uoia pen- 

ctuu (jerpjn jang;m.

Bagi Pegawai ttegeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat 

aebagai Pegawai Megeri Sipil, tetapi belun nemenuhi ayarat 

uaia dan naoa kerja untuk nenerima panoiun, kepadanya diberikan 

uang tunggu yang beaarnya 80# pada tahun pertana dan 75% pada
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tahun aelanjutnya.

Bataa usia penoiun Anggota ABRI yang diatur dalan 

UU noraer 6 tahun 1966 tentang Peraberian Penoiun, Tunjangan 

Beroifat Penoiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela 

(LM tahun 1966 n««er 33), untuk pangkat Perwira Pertaaa ke 

ataa ttininuB 4S (enpat puluh delapan) tahun dan nakoinuc 55 

(lina puluh lima) tahun, aedang untuk pangkat Bintara ke 

bawah aininutt 42 (eapat puluh dua) tahun dan nakainun 48 

(enpat puluh delapam) tahun*

Anggota ABRI yang diberhentikan dengan honaat aerta berhak 

oenerima penoiun, tetapi ueia dan aaaaa kerjanya belua ne:.:enuai 

ayarat untuk nenerima penoiun, kepadanya diberikan tunjangcn 

beroifat penoiun apabila telah aencapai uoia niftimuo 45 

(enpat puluh lima) tahun dan makoimun 47 (enpat puluh tujuh) 

tahun kepada Anggota ABRI yang berpangkat Perwira Pcrtama ke 

atao dan rinisua 38 (tigapuluh dclapan) tahun oerta makaimum 

41 (erapat puluh satu) tahun bagi yang berpangkat Bintara ke 

bawah. Kepada Anggota ABRI yang pada v/aktu pe»berhentiannya 

beluw mencapai uoia tunjangan beroifat penaiun diberikan tun

jangan.

Mengenai beearnya pcnciun, bagi Pegawai Aegeri'Sipil berdaaar- 

kan PP nooer 8 tahun 1977 tentang Penetapan Penaiun Pokck Be- 

kao Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (Ltf tahun 1977 ncner 

12), nininun Bp 12.000,00 dan nakaimun ftp 120.000,00.

Sedang bagi Anggota ABRI, yang diatur dalan PP newer 32 tahun 

1977 tentang Penetapan Kenbali Penoiun Pokok Purnawirawan/ 

Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatin/Piatu, dan ^nck
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Yatio Piatu ABRI, beaarnya pokok pensiun, nininum Rp 14.400,00 

dan nakcimura Rp 120.000,00.

Dalan hal uuaunan kepangkatan juga terdapat perbedsan. Susunan 

pangkat Pegawai tfegeri Sipil yang diSttur dalam PP noner 7 

tahun 1977 oebagai berikut,

Pangkat Gol/ruang

.1. Juru Muda I/a

2. Juru Muda Tingkat I I/b

3. Juru X/c

4. jn-rn Tirgkat I I/d

5. Pengatur Muda ll/a

6. Pengatur Muda Tingkat I Il/b

7. Pengatur II/c

8. Pengatur Tingkat I Il/d

9. Penata- Muda I H / a

10. Penata Muda Tingkat I I H / b

11. Penata III/c

12. Penata Tingkat I Ill/d

13. Pembina IV/a

14. Pembina Tingkat I IV/b

15. Peiabina Utaraa Muda IV/c

16. Utasa Madya IV/d

1 /. Pewbinn Utnma JV/e

Sucunan kepangkatan Anggota ABRI diatur cecara teraendiri 

yaitu dalan PP nemer 24 tahun 1973 tentang Kepangkatan Mili- 

ter/Poliai Dalan ABRI ( LM tahun 1973 noaier 24) adalah,
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A.. Tamtama, terdiri' dari :

1* Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua.

2* Prajurit Satu/Kelaci Satu/Bhayangkara Satu.

3 . K«pral Dua*

4-. Kopral Satu

B. Bintara,■terdiri dari :

1. Sersan Dua.

2. Sersan Satu.

3. Sersan Kepala.

4. Sersan Mayor.

C. Bintara Tinggi, terdiri dari :

1* Pembantu Letnan Dua.

2* Pembantu Letnan Satu.

3 4 Calcn Perwira.

D. Perwira Pertama, terdiri dari :

1. Letnan Dua.

2. Letnan Satu.

3* Letnan.

4. Kapten*

E. Perwira Menengah, terdiri dari :

1 . Mayor.

2. Letnan Kolonel.

3. Kolonel.

?. Perwira Tinggi, terdiri dari :

1. Brigadir Jendral/Laksamana Pertana/Marcekal Perta^a.

2, Mayor Jendral/Lakaatnana Muda/Maroekal Muda,

3* Letnan Jendral/Laksamana Madya/Maroekal Madya.

4. Jendral/Laksanana/Marcekal.
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Dengan adanya pemisahan serta pembedaan dalara peabi- 

naan antara Pegawai Hegeri Sipil dengan Anggota ABRI, diha- 

rapkan terdapat keceimbangan antara pekerjaan dan tanggung- 

jawab yang merupakan kepentingan dinas dengan jaminan kece- 

jahteraan Pegawai Kegeri. Sehingga siereka dapat memusatkan 

per'd^ic-n dan kegiatannya untuk melakaanakan tugas yang di- 

percayakan kepadanya. Mengenai penbinaan Pegawai JSegeri ini, 

Ano Karno Latief berpendapat sebagai berikut :

" Karena dalam bekerja dan berkarya tujuannya untuk 

kepentingan niasyarakat, oleh karena itu dalam mea- 

bina pegawai diusahakan adanya keserasian dan kescim- 

bangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan 

pribadi

Meskipun terdapat perbedaan dalan peeabinaan Pegawai 

tfegeri Sipil dengan Anggota ABRI, namun bukan merupakan suatu 

alaean untuk tidak melaksanakan sistin karier terbuka khusus 

mengenai perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI 

tienj„.di iegawai Hegeri Sipil. Hal tereebut realistic dalaa 

pelaksanaannya dengan keluarnya PP noner 3 tahun 1980 tentang 

Pengangkatan Dalan Pangkat Pegawai ifegeri Sipil (La7 tahun1980 

nomer 6) jo Surat Edaran Kepala BAKU noner 05/SE/1980 yang 

d pasal 39 diatur mengenai pengangkatan Anggota ABRI 

Bienjarii Pegawai Jfegeri Sipil.

Mengingat adanya perbedaan dalam pembinaan Pegawai iia- 

geri Sipil dengan Anggota ABRI oerta dimungkinkannya perubchan

4. Latief, Ano K a m o ,  Studl Adaunistrasi Tamara In

donesia , Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 48.
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status kepegawaian dari Anggota ABRI aenjadi Pegawai Megeri 

Sipil, nenitabulkan beberapa maoalah yang perlu adanya pen- 

bakasan. Masalak tersebut siengenai syarat untuk perubahan 

status, proses perubahan status dan peiaberian pangkat bagi 

Anggota ABRI yang melakukan perubahan statue kepegawaiannya 

dengan kepangkatan Pegawai tfegeri Sipil,

2. Pen.ielasan Judul

Skripsi ini Benggunakan judul " TIMJAUAH MESGEKAI 

PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAJf DARI AHGGOTA ABRI MEifJADI PE

GAWAI HEGERI SIPIL M . Tinjauan yang dioaksud adalah tinjauan 

eecara ;}uridia, yang mengandung arti bakwa dalara penbakacan 

nasalak dititikberatkan dan berpedoman pada peraturan per- 

undang-undangan yang berlaku. Kata perubahan, mengandung 

arti perslihan yaitu dari status kepegawaian yang aenula 

Anggota ABRI beralik ke Peigawai tfegeri Sipil.

Dalaa pasal 21 ayat (1) UU noser 20 tahun 1982 tentang Ke- 

tentuan-ketentuan Pokok Pertakanan Kearaanan Wegara Indonesia 

(LU tahun 1982 nosier 51) diuebutkan bahwa Anggota ABRI di- 

perolek secara oukarela dari anggota Rakyat Terlatih yang 

tie'senuki persyaratan, dan secara wajib dari anggota Rakyat 

Terlatih yang diperlukan kematipuannya certa keakliannya bo^i 

penyclenggaraan pertahanan keananan negara,

Sedang yang dinaksud Anggota ABRI dalan akripai ini adalah 

Anggota ABRI oukarela, oedangkan Anggota ASRI wajib tidak
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termasuk dalan pengertian Anggota ABRI dalam skripsi ini, 

karena Angg#ta ABRI wajib sifat' keanggotaannya dalan ABRI ha- 

nya senentara, seperti yang disebutkan dalana pasal 1 UU n#»er

20 tahun 1982 yaitu, warga negara yang diikutsertakan secara 

wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Ang- 

katan Bersenjata Republik Indonesia selama jangka waktu ter- 

tentu.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil dalan skripii ini adalah, 

Pegawai Negeri seperti yang dimaksud dalan pasal 1 UU nener 

8 tahun 1974, yaitu wereka yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang diangkat *leh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Pengertian tersebut masih perlu adanya batasan yang lebih 

k*nkrit yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi Pegawai Negeri Sipil. Mars«n« memberikan batasan-batasan 

eebagai berikut :

a, memenuhi ayarat-syarat yang ditentukan dalam peratur
an perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah IT*, 6 tahun 1976

b. diangkat «leh pejabat yang berwenang eebagai yang di- 
maksud dalam pasal 1 huruf b UU n*. 8 tahun 1974.

c. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas 
Negara lainnya, sebagai diraaksud dalam penjelasan pa
sal 2 ayat (2) UU n*raer 8 tahun 1974..................

d; digaji menurut peraturan perundang-undangan yang ber-., 
laku, yaitu Peraturan Pemerintah N».7 tahun 1977.....5

5. Mars»n®, •p.cit. hal. 13,14.
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Mereka yang menenuki keeapat syarat psksk tersebut, yang ter- 

aasuk pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam skripsi ini,

3. Alaaan Peailikan Judul

Jaminan kesejakteraan yang diperslek Anggota ABRI, jika 

dibanding dengan jaminan social yang diperslek Pegawai Kegeri 

Sipil ternyata lebik baik. Hal ini terbu&ti dengan besarnya 

gaji dan penaiun Anggota ABRI lebik beaar dari pada Pegawai 

Kegeri Sipil. Selain itu juga tunjangan lainnya yang tidak 

diperslek Pegawai Negeri Sipil niaalnya, uang lauk-pauk, peru- 

nakan, sandang dan lain-lain.

Nanun dalan kenyataan yang terjadi dalam penbinaan Pegawai 

Negeri, tidak sedikit Anggota ABRI yang beralik menjadi Pe

gawai Kegeri Sipil. Hal ini tentu saja disertai perubahan 

jaminan kesejakteraan yang diperslek yaitu, diaesuaikan dengan 

janinan kesejakteraan yang diperslek sesrang Pegawai Negeri 

Sipil. Mengenai alasan kepindakannya itu yang psksk artinya 

sering digunakan adalak alasan keluarga dan nasa ikatan di- 

nas sebagai Anggota ABRI telak berakkir dan tidak ingin nem- 

peri-wuijang ikatan iinasnya sebagai Anggsta ABRI.

Masalak perubakan status itu yang dibakas dalam skripsi ini 

■erta kelnginan saya untuk dapat diketakui sleh masyarakat 

dan kkususnya Pegawai Negeri, naka agar peinbaca nudak Bieraa- 

kami materi skripsi aecara lebik awal, saya metnilik n TINJAU- 

AN MEHGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI 

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL " sebagai judul skripsi ini.
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4. Tu.juaa Penulisan

Salah satu perayaratan untuk nendapatkan gelar Sarja- 

na Hukun di Fakultas Hukun Universitas Airlangga adalah ueta

bu at karya ilmiah yang disusun oleh nahasiswa berdasarkan 

penelitian lapangan dan atau kepustakaan.

Denikian juga mengenai skripsi ini merupakan karya tulis saya 

eebagai mahaeiswa Fakultas Hukun untuk nemenuhi persyaratan 

nenperoleh gelar Sarjana Hukun di Pakultaa Hukun Universi- 

taa Airlangga,

Selain hal tersebut di atas, besar keinginan saya untuk 

menberi sumbangan pikiran dalan nerealisir perubahan statue 

tersebut, memngingat sanpai saat ini peraturan pelaksana dari 

pasal 39 PP ntner 3 tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala B A M  

nomer 05/SE/1980 belun dapat menyelesaikan nasalah yang te

lah ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut*

5. Metodologi

Terhadap nasalah yang dibahas dalam ekripsi ini di- 

lakukan pendekatan aecara juridia yaitu dengan menitik berat- 

kan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagii 

d«iuur pembubasan maaulab.

Sedangkan data yang dipergunakan sebagai pedoman serta pe- 

nunjang dalam penulisan iserta pembahasan, bersumber pada buku 

bacaan, peraturan perundang-undangan serta penjelasan dari
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beberapa pihak yang ada sangkut-pautnya dengan masalah yang 

dibahas, yaitu dengan Staf Ahli BAOJ, Staf Paban X Asperman 

Departenen Pertahanan Keamanan serta beberapa «rang yang me- 

lakukan perubahan status kepegawaian dari Angg«ta ABRI men- 

jadi Pegawai Negeri Sipil,

Bata dipertleh melalui studi kepustakaan dan wawan- 

cara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan maealah 

yang dibahas. Data yang telah terkumpul dikel«mp«kkan dalam 

beberapa kel#nip«k berdasarkan isi.

Data yang telah terkel#rap*kkan tersebut dianalisa secara des- 

kriptik yaitu dengan menganalisa serta menjabarkan data yang 

ada yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari masalah 

yang dibahas. Selain met*de deskriptik digunakan juga metode 

k*mparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan di mana da

lam skripsi ini perbandingan dilakukan terhadap pembinaan 

Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI,

6. Pertanggung.jawaban Sistimatika

Sistimatika dalam pembahasan masalah adalah sebagai 

berikut,

A. BAB I PEMDAHJLUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan

2. Penjelasan Judul

3. Alasan Pemilihan Judul

4. Tujuan Penulisan
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5. Metodologi

6, Pertanggungjawaban Sistimatika

B. BAB II SYARAT-SYARAT PERUBAHA# STATUS KEPEGAWAIAN

1. Syarat Kesehatan

2. Syarat Usia

C. BAB III PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAlAil

D. BAB IV PEMBERIAU PANGKAT DALAM KEPANGKATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

1. Persesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI 

Dengan Pegawai Negeri Sipil

2, Dasar Pemberian Pangkat

E. BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

Bab I yang membakas masalak latarbelakang dan penjelasan is- 

tilah yang digunakan dalam penulisan ini, diletakkan di awal 

penalisan dengan maksud naenghindari kesalakpahaman pada pem- 

baca dalara meraakami pembakasan. Dengan ®engetakui terlebik 

dakulu batasan-batasan yang diberikan pada pokok oasalak yang 

dibakas serta pengertian terkadap ietilah yang digunakan ma- 

ka keaalakpakanan akan dapat dihindari*

Untuk melakukan perubakan Btatus seperti yang dimaksud dalam 

skripai ini karus melaui suatu proses. Dan proses perubahan 

status itu baru dapat dilaksanakan apabila telak terpenuhi 

syarat-.-yarat yang ditentukan. Maka sebelun wembakas masalak 

proses perubakan status perlu diketahui serta dibahas terle-
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lebik dakulu syarat untuk melakukan perubahan Btatus. Maoalak 

ayarat untuk perubahan statue saya letakkan dalam Bab II se- 

telak Bab I yang metibahao latar belakang perroaealakan Berta 

penjelasan istilak yang digunakan dalam penulisan dengan 

maksuJ iiiengkindari kesalakpakanan dalan snengartikan istilak 

dalam Bab II serta bab-bab_selanjatnya*

Sedangkan masalak proses perubakan status oaya cantumkan pada 

bab III setelak bab tentang ayarat-syarat untuk perubakan sta

tue, seperti yang telak saya uraikan di atae bakwa, prases 

perubakan status baru dapat dilakoanakan apabila ayarat-oya- 

ratnya telak dipenuki. Karena itu wasalak proses perubakan 

status saya letakkan pada bab III,

Bab II dan bab III adalak bab yang nembakas masalak sebeluia 

diangkat sebagai Pegawai Kegeri Sipil. Sedangkan bab IV yang 

nenbakas masalak pemberian pangkat dalaia Kepangkatan Pegawai 

Kegeri Sipil atau dapat juga dikatakan nembakas masalak oe- 

tela’-: di^.g’.cat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karena itu ma~ 

salak pemberian pangkat ini saya cantumkan pada bab setelah 

bab yang aembakas masalak sebelum diangkat sebagai Pegawai 

Kegeri Sipil, yaitu pada bab IV.

Bab V yang isinya merupakan keaimpulan dan saran merupakan 

bab yang terakkir dari skripsi ini. Masalak tersebut dile- 

takkan pada bab terakkir karena keaimpulan dan saran kanya 

dapat dilakukan setelak senua masalak oelesai dibahas.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN ... SUGENG BASUKI



BAB II

SYARAT-SYARAT PERUBAHA* STATUS KEPEGAWAIAN

1. Syarat Kesehatan

Dalaa pasal 39 PP nomer 3 tahun 1980 ditentukan bahwa 

oyarat kesehatan sebagi syarat pertama dalam perubakan status 

kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Kegeri Sipil. 

Syarat kesehatan teraebut harus dibuktikan dengan aurat kete- 

rangan dari dokter. Mengenai syarat kesehatan ini tidak ada 

kriterj?. ysr.g mutXak atau yang konkrit. Demikian juga syarat 

kesehatan yang ditentukan oleh pasal 3 PP nomer 6 tahun 1976 

tentang Pengadaan Pegawai Megeri Sipil (l$ tahun 1976 nomer 10) 

hanya disebutkan berbadan eehat. Adanya ketentuan seperti ini, 

timbul alternatif bahwa Peiaerintah memberi kebebasan kepada 

instansi Pemerintah untuk menentukan syarat kesehatan ini 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, Sebagai 

raisal untuk pekerjaan di lapangan yang wana pekerjaan ini Be

rn erlukan adanya kekuatan fisik sehingga bagi orang yang cacat 

jasmani akan mengalami kesulitan dalaw melaksanakan tugas ter

sebut. Untuk pekerjaan seperti tersebut di atas, maka instansi 

Pemerintah yang bersangkutan boleh menentukan u sehat jasmani " 

sebs.'i satu syarat untuk melamar menjadi Pegawai Negeri

Sipil pada instansi yang bersangkutan. Katn sehat jaeoani ter

sebut menp;andung art!' bahwa pelamar atau orang yang dibutuhkan 

tidak mempunyai cacat anggota badannya.

Alternatif lain mengenai syarat kesehatan yaitu hanya orang 

tidak cacat anggota badannya yang dapat bekerja di instansi

20
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Pemerintah,

Masalah kesehatan ini jika dihubungkan dengan pas^l 17 

ayat (2) PP nomer 32 tahun 1979 dan pasal 2 ayat (1) UU nomer 

6 tahun 1966 yang mengatur masalah pemberhentian Pegawai Ne- 

geri Sipil yang cacat tubuh dan pemberian penaiun kepada Ang

gota Militer yang cacat tubuh, maka sebagi syarat kesehatan 

untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan bahwa, orang 

yang cacat anggota badannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil 

asalkan kecacatannya tersebut tidak menyulitkan dalam melak- 

sanakan pekerjaannya.

Dengan demikian bagi Anggota ABRI yang cacat badan dapat juga 

beralih menjadi Pegawai Kegeri Sipil asalkan tidak menyulitkan 

dalam melaksanakan pekerjaannya,

Sebagai Syarat utama mengenai kesehatan sehingga apabila ingin 

menjadi Pegawai Kegeri Sipil pasti akan ditolak yaitu, seperti 

yang disebutkan dalam pasal 11 huruf b PP nomer 32 tahun 1979 

menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya 

sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

Berdasarkan PP nomer 26 tahun 1977 tentang Pengujian 

Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga lainnya Yang 

Bekerja Pada Negara Republik Indonesia, mereka yang akan di

angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang ll/d ke bawah 

pengujian kesehatan dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri. 

Sedang yang diangkat dalam golongan ruang Ill/a ke atas peng- 

ujian kesehatan dilakukan oleh Team Penguji Kesehatan. 

Pemeriksaan kesehatan ini juga berlaku bagi Anggota ABRI yang 

beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.
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2. Syarat Usia

Pasal 39 nomer 3 tahun 1980 menyebutkan balawa,

Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Kegeri Sipil hanya 

dapat diangkat sebagai Pegawai Kegeri Sipil apabila berusia 

sekurang-kurangnya 5 tahun dibawah batas-usia pensiun Pegawai 

Kegeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Ketentuan di atas kurang memberikan kepastian mengenai batao 

usia pensiun, karena dalam pasal 3 dan 4 PP nomer 32 tahun 1979 

disebutkan bahwa, usia pensiun Pegawai Hegeri Sipil adalah 56 

tahun dan batas usia pensiun ini dapat diperpanjang apabila 

menjabat suatu jabatan tertentu yaitu menjadi 58 tahun, 60 

tahun atau 65 tahun sesuai dengan jabatan yang dipegangnya,

Dengan berpedoman pada ketentuan di atas, syarat usia 

yang harus dipenuhi bagi Anggota ABRI yang hendak pindah men- 

jadi Pegawai Kegeri Sipil tidak boleh lebih dari 51 tahun bagi 

yang diangkat dengan tidak menjabat suatu jabatan apapun.

Dan Anggota ABRI yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sip’ll 

dengan memangku suatu jabatan, usianya tidak boleh lebih dari 

53 tahun, 55 tahun atau 60 tahun.

Batas usia pensiun Anggota ABRI berdasarkan pasa 1 UU 

nomer 6 tahun 1966 minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun bagi 

yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan minimum 42 tahun 

dan maksimum 48 tahun bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa, seorang Anggota ABRI
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yang berpangkat Bintara ke bawah untuk meiakukan perubahan 

status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil, persyaratan 

usi^ -...,^1 t-uaiu masalah. Karena usianya selama menjadi Anggo

ta ABRI tidak akan lebih dari 48 tahun dan tidak melebihi ba- 

tas usia maksimum untuk perubahan status atau utnuk diangkat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang penting belum diberhentikan 

sebagai Anggota ABRI, Tetapi bagi Perwira Pertama ke atas yang 

batas usia pensiun maksimumnya 53 tahun, ada kemungkinan tidak 

dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, apabila pada saat 

pemberhentiannya sebagai Anggota ABRI karena berpindah menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di atas usia 51 tahun bagi yang diangkat 

sebagi Pegawai Negeri Sipil biasa, Dan 53 tahun, 55 tahun, 60 

tahun bagi yang diangkat sebagai Pegawai tfegeri Sipil dengan 

memangku suatu jabatan seperti yang ditentukan dalam pasal 4 

aya L I*) huruf c PP nomer 32 tahun 1979.

Anggota ABRI yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

dengan memangku jabatan seperti pasal 4 ayat C2) huruf a dan b

yang batas usia pensiunnya 65 tahun dan 60 tahun, yang mana

untuk perubahan status kepegawaian usia yang harus dipenuhi

maksimum 60 tahun atau 55 tahun, Untuk batas usia ini tidak

ada masalah, yang penting belum diberhentikan sebagai Anggota

ABRI, Tetapi untuk batas usia 55 tahun tidak mungkin diangkat

sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila pada saat pemberhentiannya

sebagai Anggota ABKI telah berusia 54 tahunke atas. Sedang 

pengangkatan sebagai Pegawai Negeri terhadap Anggota ABRI yang

telah pensiun dapat saja, tetapi bukan masalah yang dibahas 

dal;:,, skripsi ini.
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BAB III

PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN

Perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi 

Pegawai Negeri Sipil, merupakan pelaksanaan sistim karier ter- 

buka yaitu peralihan pegawai dari Departemen Pertahanan Kea- 

manan ke Departemen lainnya yang disertai perubahan status 

kepegawaian Anggota ABRI yang bersangkutan menjadi Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan Departemen di mana ia menjadi pe- 

gawainya.

Dalam hal perubahan status kepegawaian tersebut, di da

lam pemblnaan Anggota ABRI dikenal istilah " loles-butuh H# 

yang mempunyai arti bahwa, seorang Anggota ABRI yang ingin 

beralih menjadi Pegawai Kegeri Sipil, baru diberhentikan se

bagai Anggota ABRI setelah ada kepastian bahwa Anggota ABRI 

tersebut dapat diterima pada suatu instansi sipil milik Peme- 

rintah dan dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

mendapat hak sebagai Pegawai Hegeri Sipil,

Tetapi sejak berlakunya PP nomer 3 tahun 1980 jo Surat 

Edaran Kepala BAKE nomer 05/SE/1980 sistim pemberhentian bagi 

Anggota ABRI yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti 

yang tersebut di atas tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan 

pemerintah dan Surat Edaran Kepala BAKN tersebut, seorang- Ang

gota AHRf yang berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil beru di- 

berehentikan sebagai Anggota ABRI setelah diangkat sebagai Pe

gawai Kegeri Sipil, yaitu sejak tanggal pergangkatannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil* Sehingga bukan sistim "lolos-butuh " lagi
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yang digunakan tetapi M lolos-angkat u yang mengandung arti 

bahwa, seorang Anggota ABRI baru diloloskan atau diberhentikan 

sebagai Anggota ABRI setelah diangkat sebagai Pegawai Wegeri 

Sipil.

Anggota ABRI yang berpindah ke instansi sipil milik 

Pemerintah yang disertai dengan perubahan status kepegawaian, 

terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk' pindah atau ber- 

alih menjadi Pegawai Negeri Sipil disertai permohonan pember- 

hentian sebagai Anggota A3RI kepada Menteri Pertahanan Keamanan 

bagi yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan kepada Kepala 

Staf Angkatan bagi yang berpangkat Bintara ke bawah,

Menteri Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan berwenang 

untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Sebagai pertimbangan sebelura mengambil keputusan yaitu kedu- 

dukan Anggota ABRI yang bersangkutan di dalam satuannya dan me

ngenai pengembangan kariernya di masa mendatang.

Seandainya ditclak, maka Anggota ABRI yang bersangkutan tetap 

sebagai Anggota ABRI. Dan apabila dikabulkan, akan diberhenti

kan sebagai Anggota ABRI pada saat ia diangkat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. Mengenai surat perijinan untuk pindah menjadi 

Pegawai Negeri Sipil harus sudah diperoleh sebelum diberhentikan 

sebagai Anggota ABRI. Karena surat ijin tersebut harus dilam- 

plrkan dan juga merupakan salah satu syarat untuk dianp;k£:l se

bagai Pegawai tfegeri Sipil.

Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Ting- 

gi Hegara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau
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Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berwenang mengusulkan pengang* 

katan Anggota ABRI yang akan pindah menjadi Pegawai Negeri 

Sipil kepada Presiden melalui Kepala BAKN sepanjang mengenai 

pengangkatan dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang 

IV/b) ke atas. Sedang pengangkatan dalam pangkat Pembina 

(golongan ruang IV/a) ke bawah pengangkatan dilakukan oleh 

pejabat tersebut di atas dengan persetajuan Kepala BAKU.

Usulan pengangkatan menjadi Pegawai Kegeri Sipil harus 

memuat alasan-alasan tentang urgensi pengangkatan Anggeta 

ABRI tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil, disertai lampiran, 

laliar riwayat hidup;

b. Salinan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

c. Surat keterangan dari dekter secempat;

d. Salinan sah surat persetujuan dari pimpinan instansi 

yaitu Menteri Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf 

Angkatan.

Kepala BAKN kemudian membuat pertimbangan teknis sebagai bahan 

pertirabangan bagi Presiden dalam mengambil Keputusan, 

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan 

Keputusan Presiden bagi Anggota ABRI yang diangkat dalam 

pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas dan 

dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah 

mt p'-.rsetu juan dari Kepala BAKN bagi Anggota Ai3rU

yang diangkat dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) 

ke bawah.

Pemberhentian sebagai Anggota ABRI dilakukan sejak tanggal 

pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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BAB IV

PEMBERIAN PANGKAT DALAM SUSUNAN KEPANGKATAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL

1• Pernesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI Denman Pegawai 

jNegeri Sipil

Anggeta ABRI yang telah diangkat sebagai Pegawai Ne- 

geri Sipil diberi pangkat sesuai dengan susunan kepangkatan 

Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentu saja memerlukan persesuai- 

an atau perbandingan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil de

ngan pangkat ABRI.

Pada tanggal 4 N®pember 1974 Menteri Pertahanan Keamanan me- 

ngeluarkan peraturan yang berupa surat tilgram yaitu surat 

tilgram nimer ST/1159/1974 tentang Perbandingan Pangkat ABRI 

Dengan Pangkat Pegav/ai Negeri Sipil.

Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah 

sebagai pedoman dalam hal perubahan status dari Anggota ABRI 

menjadi Pegawai Negeri Sipil. Khusus pangkat Jendral/Laksamana/ 

Kar^cka1 d?.n Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya, 

tidak diatur atau diadakan perbandingan dengan pangkat Pega

wai Negeri Sipil, karena pada umumnya para Perwira Tinggi 

teryebut menduduki jabatan pelitis yang pengangkatan, penber- 

hentian dun ga ji/penghasilan yang lain-lain diatur dal-sro per

aturan perundang-undangan tersendiri.

Tujuan pengeluaran peraturan ini sudah jelas sebagai 

pedoman dalara perubahan status, adapun persesuaian pangkat 

tersebut adalah sebagai berikut,
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Pangkat/golongan

ABRI

1. Prada/Bhayangkara 

Dua/Ielasi Dua

2. Pratu/Bhayangkara 

Satu/Kelasi Satu

3. JCopda/Ajun Brigpol 

Bua-I/c

4. Koptu/Ajun Brigpol 

Satu-I/d

5. Serda/Brigadir 

Dua-II/a

6. Sertu/Brigadir 

Satu-II/b

7. Serka-II/c

8. Serma/Brigadir 

Kepala-II/d

9. Pelda/Ajun Inspektur 

Pol. Dua-II/e

10. Peltu/Ajun Inspektur 

Pol. Satu dan Capa/ 

Cjpy IVL-11/f.g.

11. Letda-III/a

12. Lettu-IIl/b

Disesuaikan

dengan

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idera

idem

idem

Pangkat/gelongan 

Peg. Neg. Sipil 

Juru Mucta/gol 

ruang I/a

Juru Muda Tingkat 1/ 

gol, ruang I/b 

Juru/gol. ruang 

X/c

Juru Tingkat 1/ 

gol, ruang I/d 

Pengatur Muda/gol, 

ruang Il/a 

Pengatur Muda Ting

kat I/gol ruang Il/b 

Pengatur Muda Ting

kat I/gol ruang Il/'b 

Pengatur/golongan 

ruang II/c 

Pengatur Tingkat 1/ 

gol. ruang ll/d 

Pengatur Tingkat 1/ 

gol. ruang ll/d

Penata tfuda/gol.Hi/.. 

Penata Muda Tingkat 

I/gol. ruang Ill/b
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Pangkat/golengan

ABRI

1 3 , £apten-III/c

14. Majer-IV/a

15. Letnan Kxlcnel 

IV/b

16. Kol®nel-IV/c

17* Brigadir Jendral/ 

Laksamana Pertama/ 

Marsekal Pertama

M I L I K
PERPUSTAKAAN 
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Disesuaikan

dengan

idem

idem

idem

idem

idem

idem

■Pangkat/golongan 

Peg. Neg. Sipil. 

Pcnata/gol III/c 

(untuk masa Kapten 

0 s/d 3 tahun)

Penata Tingkat 1/ 

g*l. Ill/d (untuk 

masa Xapten 3 tahun 

ke atas)

Perabina/gol. IV/a 

Pemb|na Tingkat 1/ 

gal. ruang IV/b 

Pembina Utama rfuda/ 

g®l®ngan ruang IV/c 

Pembina Utama Madya/ 

g©l®ngan ruang 

IV/d

Pembina Utama/ 

golcngan ruang 

IV/e

18. Major Jendral/

Laksamana Muda/

Marsekal Muda-IV/e

Ditinjau secara juridis, peraesuaian pangkat ini yang 

dikeluarkan dalam bentuk surat tilgram kurang tepat. Pert- rta 

peraturan ini dipukai sebagai peraturan pelaksana dari r'cr- 

aturan Pemerintah dan kedua, peraturan ini mengatur antjrj 

dua Departemen sehingga perlu adanya kerjasama atau persepa- 

katan kedua belah pihak. Pembuatan secara sepihak yaitu cleh

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN ... SUGENG BASUKI



30

Menteri Pertahanan Keamanan akan mengalami kesulitan daiara 

pelaksanaannya, karena instansi sipil .sebagai penerima Ang- 

gota ABRI yang akan diangkat dalam kepangkatan Pegawai kegeri 

Sipji v?ver3n^nya untuk menentukan pangkat yang sesuai dengan 

ijasah dan kecakapan Anggota ABRI yang pindah tersebut telah 

diambil alih oleh Menteri Pertahanan Keamanan berdasarkan 

surat tilgram tersebut. Sebagai misal pangkat Letnan Dua yang 

jika disejajarkan dengan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sama 

dengan Penata Muda^III/a. Tetapi bagi Letnan Dua dala^ waktu

2 tahun mungkin sudah naik menjadi Letnan Satu, padahal d^ri 

Penata Muda untuk naik ke Penata Muda Tingkat I-III/b paling 

tidak 4- tahun. Demikian juga bagi Letnan Kelonel dari Letnan 

Dua dapat dicapai dalam masa kerja 13 s/d 17 tahun selana men

jadi Perwira, sedang pangkat Letnan Dua merupakan pangkat per- 

tama bagi seorang sarjana yang menjadi ABRI. Jika dibanding 

avar^t mr-s?. kerja Pegawai Negeri Sipil, pangkat Letnan Kelo- 

nel yang sama dengan pangkat Pembina Tingkat I-IV/b, belum 

tentu dapat dicapai oleh seorang sarjana yang menjadi Pegawai 

Negeri Sipil dengan pangkat pertama Penata Muda-III/a. - "

2. Dasar Pemberian Pangkat

Mengenai pemberian pangkat dalam susunan kepangksCan 

Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pasal 39 PP nomer 3 tahun 

1980 harus memperhatikan pangkat yang sesuai dengan jenjang 

pangkat dalam jabatan yang akan dipangkunya dengan memperha-
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tikan juga pengalaman dan pangkat terakhir yang aimiliki se

bagai Anggota ABRI. Menurut PP ini ada 2 dasar sebagai per- 

timbangan dalam pemberian pangkat yaitu, jabatan yang akan 

dipangkunya, pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki*

Jadi eebSgai pertimbangan atau dasar pertama adalah pangkat 

sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Hal ini kalau 

dihubungkan dengan Surat Edaran Kepala BAKN nomer Q5/SE/1980 

terdapat perbedaan dalam dasar utana pemberian pangkat.

Surat Edaran tersebut memakai pengalaman dan pangkat terakhir 

yang dimiliki sebagai dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Melihat kenyatan ini, tentu saja timbul keragu-raguan 

dalam pemberian pangkat. Secara juridis, Peraturan Pemerintah 

tersebut yang harus dianut yaitu dengan meraakai pangkat yang 

sesuai dengan jabatan yang akan dipangku sebagai dasar utama. 

Karena kekuatan hukun Peraturan Pemerintah tersebut lebih 

kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada Surat Edaran. 

Apabila pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipang

kunya itu lebih rendah dari pangkat yang dimilikinya berdasar

kan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, apa- 

kah mungkin diadakan perubahan status disertai penurunan pang

kat. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP nomer 52 tahun 

1958 tentang Ikatan Dinas Dan tedudukan Hukum Militer Suk£- 

rela { tahun nomer 1*50), Anggota ABKI yaw,.; mempuny *i

pangkat Perwira Pertama ke atas tidak dapat diturunkan parvg- 

katnya.

Sedangkan Surat Edaran Kepala B A O  tersebut, secara 

juridis kedudukannya lebih rendah daripada Peraturan Puntrintah,
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Tetapi dasar utama dalara pemberian pangkat yang digunakan ada-

lah pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki Bebagai Ang

gota ABRI, Dan jika dasar ini yang dipakai dalam pemberian 

pangkat, tidak akan mengalami banyak masalah. Sedangkan stasa- 

lah yang mungkin timbul adalah apabila pangkat yang sesuai de- 

ngan jabatan yang akan dipangkunya lebih tinggi dari pangkat 

yang dimiliki berdasarkan persesuaian pangkat Pegawai Negeri 

Sipil dengan ABRI. Mengenai masalah ini, dapat diberikan kena- 

ikan v ,,^kat pilihan yaitu kenaikan pangkat yang diborikan ke

pada Pegawai Negeri Sipil yang mernangku jabatan strukturai atau 

jabatan fungsienal tertentu.
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BAB V

POTJTUP

1. ZpsiT?T)!ilan

f Pe&nwai Kegeri mempunyai kedudukan dan peranan yang 

ptn't'.ng usaha mencapai tujuan nasional, karena Pegawai

liegeri merupakan unsur aparat negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan.

Meskipun antara Anggota ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil se

bagai unsur Pegawai Negeri terdapat perbedaan dalam pembinaan, 

tetapi berdasarkan PP nomer 3 tahun 1980 jo Surat Edaran £e- 

pala BA3CN nomer 05/SE/1980, dimungkinkan terjadinya perubahan 

status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri 

Sipil. Sebagai syarat adalah kesehatan yang dibuktikan dengan 

curat keterangan dari dokter. Mengenai syarat kesehatan ini 

-aebagai dasar adalah pelaksanaan tugas, artinya meskipun 

cacat anggota tubuhnya dan kecacatannya tersebut tidak msnj- 

halangi atau menyulitkan dalam melaksanakan tugasnya, maka 

masih dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kecuali 

yang menderita penyakit yang dapat membahayakan dirinya atau 

lingkungan kerjanya, tidak dapat diterima.

-Sebagai syarat kedua, usia, Anggota ABRI yang akan menjadi 

Peg.nwai Negeri Sipil harus berusia sekurang-kurangnya 5 t.fcun 

di bawah usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Mengenai bataj 

usia pensiun ini, belura ada suatu kepastiaii. Karena dalam 

pegawai Negeri Sipil terdapat 4 macam batas usia pensiun

33
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yaitu, 56 tahun, 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun.

Demikian juga dalam hal dasar yang digunakan untuk pemberian 

pangkat dalam susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, an

tara Peraturan Pemerintah dengan Surat Edaran Kepala BAXN ter

dapat perbedaan. Peraturan Pemerintah tersebut mendasarkan 

pada pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya 

sebagai pcrtimbangan pertama, sedang Surat Edaran Kepala BAKN 

pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggota ABRI sebagi 

dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Sebelum berlakunya PP nomer 3 tahun 1980, Anggota A-bi-U 

yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dahulu 

sebagai Anggota ABRI baru diangkat sebagai Pegawai Negeri £>ipil. 

Tetapi sejak berlakunya PP tersebut, pemberhentian sebagai Ang

gota ABRI dilakukan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai 

Negeri Sipil.

Pengangkatan ke dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang 

IV/b) ke atas dilakukan oleh Presiden. Sedang pengangkatan dalam 

pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah dilakukan oleh 

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Terting- 

gi/l'inggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

dan pi^jabat lain yang ditentukan oleh Pre3iden, setelah mtnda- 

ont "rrsetu ju?m dari Kepala B A O .

Pengangkatan tersebut dilakukan dengan JCeputusan Presiden bagi 

yang diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, dan dengan kepu- 

tusan pejabat yang berwenang bagi yang diangkat dalam pangkat 

Pembina.
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2. S-

Meng'Snai batas usia pensiun yang tidak ada kepastian, 

dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa, batas usia pensiun 

58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun, hanya khusus bagi mereka yan^ 

memangku jabatan negeri dan merupakan batas usia pensiun pcr- 

panjangan, maka lebih menjamin adanya kepastian dan tidak me- 

nimbu.lkan masalah apabila ditentukan batas usia pensiun 56 tahun 

sebagai syarat batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang di- 

pakai, Sehingga Anggeta ABRI yang akan diangkat sebagai ^e^awai 

Negeri Sipil, maksimum berusia 51 tahun.

Demikian juga mengenai dasar pemberian pangkat, sebaiknya 

pangr.do ‘cerakhir sebagai Anggota ABRI yang digunakan. Karena 

tidak akan terjadi penurunan atau kenaikan pangkat dengan terja- 

dinya perubahan status kepegawaian.

Dan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, hen- 

daknva dalatfi bentuk atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

dari surat tilgram. Dan paling tidak keputusan tersebut merupa- 

kan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan, 3AJCN 

dan Menteri Penertlban dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Akan lebih baik kalau peraturan persesuaian pangkat tersebut 

dalam bentuk Keputusan Presiden.
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